
31-12-2004 
Sander van Willigenburg  
tilburg (Netherlands)  
 
aan Lais. 
Jullie zullen mij vast niet meer kennen, maar ik ben de bassist waar jullie ongeveer 5 jaar geleden(toen ik 13 
was) mee hebben samengespeelt in de vorst(in Tilburg,Holland)samen met nog twee gitaristen. Laatst keek 
ik de opnames van dat optreden nog eens na. Dat was echt de eerste keer weer in vijf jaar ofzo, (vandaar dit 
mailtje) en ik besefte wat voor een prachtig lied het was wat we speelden, helaas weet ik de naam er niet 
meer van. Hebben jullie nog een nieuwe cd uit en kan ik de cd met dat nummer wat we speelden nog ergens 
krijgen?Of komen jullie misschien weer een keer naar Nederland?  
 
Groetjes, Sander van Willigenburg 
 
*     *     *     *     * 
 
31-12-2004 
Jan Devey | http://groups.msn.laïs  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Hallo liefste meiden en fans, 
 
Hebben jullie het ook gezien en gehoord op Donna, Laïs is gestegen van 907 in 2003 naar 873 in 2004 met 
het liedje “t’Smidje”, leuk om op Donna te stijgen laat staan in de hitlijst te staan, tof, echt tof!!! Ik heb 
natuurlijk mijn duwtje gedaan. 
 
Jan, Laïs fan 
Een gelukkig nieuwjaar meiden!!! 
*     *     *     *     * 
 
31-12-2004 
Nina  
Antwerpen  
 
Een gelukkig nieuwjaar voor Jorunn, Annelies en Nathalie! Hopelijk wordt 2005 even succesvol als 2004. 
Doe zo voort! 
xxx 
Nina 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-2004 
Freya  
Zelzate (Country not listed)  
 
Hoi ! 
Ik kreeg zojuist ; Douce victime voor kerstmis! Eindelijk, nu is de collectie compleet. 
Ik wou gewoon even zeggen dat ik jullie muziek toch wel heel super vind en dat ik ermee de examens, toch 
wel , succesvol heb overleefd , dus Bedankt :-) 
xx 
Freya uit het 'groene' Zelzate 
 
*     *     *     *     * 
 
26-12-2004 
tineke | http://je_weet_wel.be  



 
 
hayz! 
hoe gaat ie? 
seg keb een vraagske...... (ik heb altijd vrage:):), maar da komt omdak alles wil wete over jullie :D) 
wil er iemand, of jullie zelf, een paar liedjes doorsturen, zodanig ik kan luisteren naar jullie als ik voort school 
aant werke ben op de computer 
dikke zoen en knuffel 
tineke, een grote fan he :p 
 
*     *     *     *     * 
 
25-12-2004 
Ingo Van den Broeck  
Erembodegem (Belgium)  
 
Schitterende samenzang, heerlijk hoe jullie stemmen mekaar perfect aanvullen. Ben net in het bezit 
gekomen van jullie spaar-DVD 'Live in Dranouter'... maar ben die na één keer beluisteren alweer kwijt... mijn 
zoontje van drie jaar wil die niet meer weergeven en zit op en neer te wippen in de zetel en rond de tafel te 
dansen op jullie muziek. Prachtig om zien hoor, maar 'k ga die repeatfunctie maar niet meer gebruiken ;-) 
Senne is al bij zijn mama gaan zeggen dat die DVD van hem is en dat papa die niet meer mag hebben! 
 
Veel succes en doe zo voort! Op naar de 20 jaar hé! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-12-2004 
thierry  
wielsbeke (Belgium)  
 
praaaaaaaaaaaaaaaaachtige stemmen ik heb jullie al 2 keer op dranouter gehoord en heb al veel muziek 
van jullie en het is en blijft een van de beste groepen die ik tot nu toe heb gehoord in de folkmuziek!!(een van 
de beste groepen van alle muziekgenres trouwens :D) 
groetjes thierry 
 
*     *     *     *     * 
 
19-12-2004 
barbara+uli  
kalmthout (Belgium)  
 
Hallo 
Das Konzert am 17.Dezember 2004 war super! 
Wir haben den Abend sehr genossen und LAIS hat sicher zwei neue deutsche Fans! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-12-2004 
Debbie  
Dilbeek (Belgium)  
 
Het was weer eens adembenemend... na vijf optredens word ik nog altijd verrast door jullie heldere 
stemmen. Tot de volgende 
xx.. 
 
*     *     *     *     * 



 
18-12-2004 
Lisa  
Essen (Belgium)  
 
Hoi! 
Gisteren wast geweldig!! Nu hopen dat die live cd vlug uitkomt :) Ik kijk er al naar uit! 
Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
18-12-2004 
Jan Devey | http://groups.msn.com/Lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Hoi leuke meiden! 
 
Het was gisteren weer een genoegen om jullie aan het werk te zien in de ZOO te Antwerpen. Het 
voorprogramma was een leuke verrassing! Jammer dat we moesten vernemen dat dit het laatste optreden 
was van de tournee Douce Victime. Ik heb gelezen dat we jullie nog kunnen zien in Nederland volgend jaar, 
maar voor mij is dit toch een beetje te ver. We zullen vol ongeduld wachten op jullie komst, prettige 
feestdagen en nog veel mooie en leuke dagen. 
 
Jan, Laïsfan. 
X X X  
*     *     *     *     * 
 
18-12-2004 
kim  
(Belgium)  
 
komt er een live-cd??? 
 
*     *     *     *     * 
 
18-12-2004 
tineke | http://////  
brugge (Belgium)  
 
heykes!!!! 
ele goeie muziek zenne!!!! en prachtige stemme!!!! 
mor keb een vraagske.... 
het liedje noi, hebben jullie dat samen gezongen met I muvrini, want een vriendin zei da mor kweet da lijk ni 
zo zeker, wille jullie mij da eens late wete 
dikke totter 
en natuurlijk nog veel succes me jullie liekes eh:) 
een ele grote fan :) 
 
*     *     *     *     * 
 
18-12-2004 
Lotte  
Mortsel  
 
kim,je moet op 'nederlands' drukken zo kom je op de nieuwe layout... 
Het was gisteren gewoon te onmetelijk goed,ik ben super gelukkig thuis gekomen,danku nathalie en jorunn 



en lieve kleine emma om met me op de foto te gaan...en Jan echt heel erg bedankt ! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-12-2004 
Peter  
Genk (Belgium)  
 
Dames, u was MEGA SUPER GEWELDIG COOL vanavond! en het gebeuren van op de eerste rij 
meemaken maakte het alleen maar geweldiger!!! 
 
Bedankt voor een schitterende avond, een schitterende afsluiter voor 2 weken examens! 
 
Laat die live-cd van vanavond er maar snel komen!!! 
 
Greetz 
Biegel 
 
*     *     *     *     * 
 
17-12-2004 
kim  
 
 
ik vind de nieuwe layout ook niet :( wil der eens iemannd in gastboek schrijve waar da is a.u.b 
 
*     *     *     *     * 
 
16-12-2004 
lotte  
(Belgium)  
 
ja hm,kheb de layout gevonden,examen stress neem me niet kwalijk,maar morgen mn laatste en dan 's 
avonds naar Laïs gaan kijken,wat te goed is 
 
*     *     *     *     * 
 
16-12-2004 
lotte  
mortsel  
 
Een nieuwe layout???? 
ik zie niets van die layout :( 
svreemd ! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-12-2004 
Jeremiah  
Deer River (United States)  
 
A friend in The Netherlands gave me a copy of the DOUCE VICHME CD. I had never heard of LAIS before 
this.  
Wow! I'm quite taken with this music. It's incredibly infectious. The vocals are beautiful and the music is 
great!  
Please consider me your newest fan! 



 
*     *     *     *     * 
 
15-12-2004 
visje  
kortrijk (Belgium)  
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaah  
ik heb vandaag 2 kaarten gewonnen voor lais in antwerpen vrijdag!!!!! 
dat is super want keb examens en verjaar zondag dus kon ik het niet vieren. 
maar nu kan ik mijn 19 de verjaardag vieren en op welke manier met mijn allerlievelingsgroep. 
tis gewoon zalig!!! 
dikke knuffels en kussen 
een superhappy visje 
 
*     *     *     *     * 
 
15-12-2004 
Arjo  
Nieuwegein (Netherlands)  
 
Lieve Lais Leden 
Ik heb een vraag. 
Bij de uitleg onder de tekst van Jasio U Pana staat o.a. dat julie het lied hoorde van de CD van een Pools 
duo. Nu zou ik graag de naam van het Duo en de CD willen weten, omdat ik (voor mijzelf) bezig ben om 
zoveel mogelijk oorspronkelijke liedjes van jullie te verzamelen (bv Sinead o'connor, Neil Young, Dolores 
Keane, Jaques Brel e.d) Ik hoop dat jullie nmij kunnen helpen. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2004 
Lies  
Leuven  
 
mooie nieuwe lay-out ! 
(en geweldige foto's !!!!!) 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2004 
 
 
 
ik zou graag de tekst van in this heart in mijn bezit hebben 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2004 
esther  
iddergem  
 
Heej, 
ik vind jullie muziek echt super !!!!!Heel wat beter dan dat gezever van op de radio.Vooral de dvd is echt de 
max. 
Ik zou zeggen doe zo voort!!!!!!!!!!!!!!!! 
EsThEr 
-xxx-jes 
 



*     *     *     *     * 
 
11-12-2004 
hanna sidi habibi  
kalmthout (Belgium)  
 
weet je ik vind jullie fantastimastisch en ik  
luizter het liefst naar douce victime 
voral naar rinaldo een keitof lieke!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2004 
kim | http://www.noxa.net/dezwanenmeiden  
 
 
bezoek eens men sitetje op noxa genoemd naar de 3 zwanenmeiden laïs dus ; -) 
 
 
www.noxa.net/dezwanenmeiden 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2004 
grietjeuh  
aarsele (Belgium)  
 
heyz, 
ik vind jullie echt de max !!!!!!! :-)  
jullie muziek is echt kweetnie oe sjiek doe echt zo voort want kzijne ne groote fan van ulder groetjes griet 
xxxxxxxxxx kusjesxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
09-12-2004 
isabelle  
hernthout (Belgium)  
 
hooii! 
gelle zijt graaf! echt kei goe! super muziek ! 
echt graaf! doe zo verder! 
smakkerds isabelle 
 
*     *     *     *     * 
 
08-12-2004 
Jan Devey | http://groups.msn.com/Lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Hoi allemaal, 
 
Ja, de site is wat opgefrist, leuk, jammer dat er tussen de teksten van de bezoeker aan het gastenboek vijf * 
staan, misschien een ideetje zet er de drie zwaantjes van onze leuke meiden. 
Jorunn,Annelies,Nathalie tot volgende week vrijdag in Antwerpen. 
 
Liefs, 



Jan. 
XXX 
*     *     *     *     * 
 
07-12-2004 
Sara Cossement  
Kluisbergen (Belgium)  
 
Heej, ik ben ook een grote fan van lais, kheb ze gezien op dranouter en ik vondt het echt super! Maar ik heb 
een vraagje er is een boek van lais uit met daarin de teksten van de liedjes en wat fotos en zo.. Maar ik zou 
graag weten hoe dit boek noemt??? Ik wil het kopen via internet maar ik heb de naam nodig?? Kan iemand 
mij helpen aub? stuur dan mailtje naar trezebeze_007@hotmail.com, dankjewel 
 
*     *     *     *     * 
 
07-12-2004 
jef deckx  
turnhout (Belgium)  
 
lais : dat is pure kunst.doe zo voort meiden. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-12-2004 
liesbet  
zingem (Belgium)  
 
ik vind jullie een heel goede groep,met een zeeeer goede cd 
douce victime is de beste 
 
*     *     *     *     * 
 
05-12-2004 
Eefje  
lebbeke (Belgium)  
 
jullie zijn echt cool jullie muziek ik en mijn vriendin luisteren er uren naar we zijn heel harde kei neige fans 
van julie hoe begin je aan zo een liedje jullie beroep zo beroemd en zo blijven voort gaan jullie zijn echt de 
max 
 
*     *     *     *     * 
 
04-12-2004 
Tine  
Bornem (Belgium)  
 
Ik vind jullie echt een geweldige groep!! een paar maand geleden hebben jullie opgetreden bij ons in 
Bornem en ik was juist te laat voor tickets!!echt jammer! ik hoop dat jullie nog eens bij ons komen optreden!! 
dikke kus 
Tine 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2004 
margo  
Deerlijk (Belgium)  



 
Ik Vind Jullie Bère Sjiek ! ! ! ! ! ! ! ! !  
en jullie muziek is ook heel goe! ! ! ! ! 
 
groetjes margo 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2004 
Julien  
Rochefort (Belgium)  
 
J'ai eu l'immense plaisir de découvrir votre formation à Marche en Famenne il y a peu. J'ai passé une soirée 
formidable. La proximité avec votre groupe, la complicité qui vous unit, l'humour, la sensualité et les rythmes 
qui se dégagent de votre spectacle me donnent encore des sourires.  
La mise en scène, la scénographie sont d'une sobriété qui permet de retirer l'essentiel du spectacle: Vous.  
Bonne route et à une prochaine fois, très certainement! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-12-2004 
Jan Devey | http://groups.msn.com/Lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Hoi leuke meiden en fans, 
 
Ik heb onlangs een leuke ontdekking gedaan na het grondig bestuderen van jullie stageplot. 
Als we even kijken hoe jullie opgesteld staan op het podium en we beginnen van coté cour en gaan we naar 
coté jardin dan zien we Jorunn, Annelies en Nathalie staan. Als we nu de eerste letters van jullie voornamen 
nemen, dan komen we aan JAN, is dit nu toeval of bestaat toeval niet, of ben ik gewoon in de wolken van 
jullie mooie verschijning en hemelse stemmetjes? 
Ik zit alvast vol ongeduld de dagen af te tellen om jullie nog eens aan het werk te zien op vrijdag 17 
december in Antwerpen.  
Tot straks. 
Jan, dikke Laïsfan. 
Veel liefs. 
XXX 
*     *     *     *     * 
 
02-12-2004 
Kim  
evergem  
 
jullie laïs liedboek is echt wel mooi : ) 
waar kan ik de ballade van boon kope? 
xx 
 
*     *     *     *     * 
 
02-12-2004 
mark  
best (Netherlands)  
 
Geweldige muziek!!!! Super gewoon om van te genieten. En nu hoorde ik dat het ook nog op DVD is te 
verkrijgen.......alleen jammer dat het in Nederland niet te verkrijgen is. Wie kan mij helpen om mijn collectie 
compleet te maken?? 



 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2004 
thierry  
 
 
merçi de me confirmer un DVD disponible 
où ? 
 
dans l'attente d'une tournée française 
 
*     *     *     *     * 
 
27-11-2004 
Raki  
Keulen (Germany)  
 
Hi, 
I try to get tickets for the Antwerpen concert in december, but the ticket-hotline doesn't seem to work for 
buitenlanders calling from Duitsland. Wie kan er helpen? 
Please write to: raki@wohlstandskinder.com 
*     *     *     *     * 
 
26-11-2004 
Jetske | http://www.cu2.nl/jekse  
Dongen (Netherlands)  
 
Hoi! 
Ik vraag me al een tijdje af in welke taal Tina Vieri is geschreven! (waarschijnlijk staat het wel ergens op de 
website, maar ik kan het niet echt vinden)  
Owja, ik hoop dat jullie gauw weer een keer naar Nederland komen, want ik kwam er natuurlijk weer te laat 
achter dat er een concert was in Rotterdam... 
xJetske 
 
*     *     *     *     * 
 
25-11-2004 
anke  
olen (Belgium)  
 
Ik kom volgende maand kijken in Antwerpen. Het zal zeker weer geweldig worden. Ik ben nu al aan het 
aftellen naar 17 december. 
 
Tot gauw groetjes anke 
 
*     *     *     *     * 
 
25-11-2004 
katrien  
tienen (Belgium)  
 
hoj Laïs , ik heb vandaag na lang zoeken eindelijk jullie liedboek gevonden , het is echt geweldig , net als al 
jullie cd's , jullie dvd , en gewoon jullie muziek ! ik bewonder jullie ! 
dank je voor de mooie momenten !! 
katrien 



 
*     *     *     *     * 
 
25-11-2004 
Dre  
(Belgium)  
 
Genoten van jullie concert, alleen de drummer en de keyboard speler,beiden duidelijk in de 50 horen 
mijnsinziens niet echt thuis bij deze verder sprankelende groep. 
*     *     *     *     * 
 
24-11-2004 
Melissatjeuh  
stavele -alveringem (Belgium)  
 
hoi iedereen wete ik zing altijd mee op de liekes van lais vind ze super mooi niet moeilijk he 3 supermeiden 
die supergoe kunnen zingen. 
bybybybybybyby 
biggkiss en greatz 
Melissatjeuh 
 
*     *     *     *     * 
 
24-11-2004 
charite  
temse (Belgium)  
 
ik weet het ik weet het... het is een beetje laat... maar ik wil gewoon nog even zeggen dat jullie 25 september 
in sint-niklaas super waren! x tot een volgende keer zou ik zo zeggen 
 
*     *     *     *     * 
 
24-11-2004 
Robert De Reyt  
Aartselaar (Belgium)  
 
Wij zijn begonnen met ons kinderkoor om het liedje IN THIS HEART aan te leren. Het zal niet makkelijk zijn 
De teksten vinden is geen probleem maar waar kan ik de partituren van Laïs aankopen. Muziek en teksten 
zijn één en al prachtig. Kan je mij iets laten weten aub. Bedankt. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-2004 
Frans  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Echt super mooi jullie zang bij astronaut!! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-2004 
bruna eriksson  
borgerhout (Belgium)  
 
lais is kei cool en jullie zijn toffe meiskes xxxbruna 
 



*     *     *     *     * 
 
22-11-2004 
Michèle  
Liège (Belgium)  
 
Un grand merci pour le superbe spectacle que vous avez donné ce vendredi à Marche en Famenne. Quel 
magnifique travail ! A quand votre prochain spectacle en Wallonnie ? 
 
*     *     *     *     * 
 
21-11-2004 
Marie-France  
Quaregnon (St-Ghislain) (Belgium)  
 
Merci pour ce super concert à St-Ghislain ! 
Votre adaptation du Grand Jacques "Marieke" est bouleversante, votre répertoire a capella est sublime, 
votre gentillesse et votre simplicité, tout cela a donné une soirée très sympa. Bonne route à toutes les 3 et 
encore bravo ! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-11-2004 
Claudia  
Bussum (Netherlands)  
 
Zaterdag heel veel kilometers gereden naar Saint-Ghislain voor jullie a capelle concert. Ik vond het 
geweldig! Het laatste liedje dat jullie zongen- unplugged - prachtig!! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-11-2004 
Jade  
Leuven (Belgium)  
 
daarstraks de cd Douce Victime gekocht en die is echt super!!! jammer dat ik geen concert meer kan 
bijwonen. gaan jullie nog touren in 2005?  
vind het wel beetje vreemd dat niet alle teksten van de liedjes in het boekje staan... 
liefs 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2004 
Sven Synaeve  
assebroek (Belgium)  
 
jullie concert in brugge overlaatst was prachtig. Ik heb ervan genoten. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2004 
Caroline  
Gent (Belgium)  
 
Jullie concert in Rotterdam was heel plezant. Ons Karolientje zal haar vrijgezellen niet snel vergeten. Nog 
eens extra bedankt om haar zoveel te vernoemen. Echt de moeite om naar Nederland te komen, in België 



krijgen we waarschijnlijk nooit meer de kans op een concert in kleine zaal en daarna een meet and greet. 
Super! Gelukkig konden we toch de beentjes nog eens strekken. Bedankt! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-11-2004 
marie christine  
france  
 
oû se procurer le nouveau CD et le DVD en FRANCE ? j'ai hâte de le découvrir!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-11-2004 
Yvonne Zwiers  
Hoogkarspel (Netherlands)  
 
Genoten van concert in de doelen. Hebben jullie het voor de vertaling van dat liedje in het Bearnais al 
geprobeerd via het internet, kom je bij de franse streek Bearn. Vond deze groep die traditionele muziek 
maakt http://perso.wanadoo.fr/ouzoum/. Hoop dat het lukt de tekst vertaald te krijgen, ben benieuwd waar 
het over gaat. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-11-2004 
Danny Wuyts  
ANTWERPEN (Belgium)  
 
Jullie zijn echt de allergrootste niets of niemand kan aan jullie tippen.Ikhou van jullie alle 3 maar heb wel een 
extra boontje voor JORUNN.Zou ik een gehantekende foto van haar kunnen krijgen.Van de andere mag 
ook.Groetjes DANNY 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2004 
Corine  
Mericourt (France)  
 
Hello à tous, 
 
Mille dank U wel pour tous vos messages/mails d'aide suite à mon message !! 
Dat was zo gentil !!!! 
Ik zal de DVD kopen via proxis en dat zal tof zijn !!!!!!!! 
Merci merci merci à tous! 
 
I could help you maybe, Kenn, if you'd like to email me ... feel free to do so! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2004 
Ruud  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Jullie waren helemaal geweldig in de Doelen! Absoluut voor herhaling vatbaar. 
 
Wat ik nog graag op jullie site zou zien zijn Laïs wallpapers, om mijn computer op te leuken. 



 
*     *     *     *     * 
 
16-11-2004 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
hey, 
Ik was al super lang aant het wachten op het LAIS LIEDBOEK (2,5 weken heel lang dus).  
En nu kom ik van school ...... en ja hoor ( hihi ) hij was er :):):) 
Wat ben ik blij :) 
Tis echt een heel mooi boekje. Het voorwoord vind ik ook heel leuk geschreven. 
nu alleen nog eens er jullie handtekening laten inzetten :) 
 
xxx kim 
 
*     *     *     *     * 
 
16-11-2004 
jo  
beveren (Belgium)  
 
11/11/04 
Het liedje 'Marieke' is niet enkel door Laïs gezongen, maar ook door Jacques Brel. 
Verder : gewoon prachtige muziek, alhoewel... de bewerkingen van recentere nummers zoals "Opzij" en 
"Marieke" vind ik persoonlijk minder geslaagd. Niet echt iets waar ik op zat te wachten. Mogelijk onder druk 
van de platenmaatschappij ? 
Ik hoop jullie alleszins ooit eens live bezig te zien. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-11-2004 
Ilse Le Mair  
Hoorn (Netherlands)  
 
Wij waren afgelopen zaterdag bij jullie concert in Rotterdam, we hebben geweldig genoten, zelfs onze zoon 
van 9 jaar, die eerst niet veel zin had om mee te gaan, maar nu ook een cdtje van jullie voor op zijn eigen 
kamer wil hebben. Wisten jullie al dat er in Nederland op jullie valse zeeman gedanst wordt? 
Tot de volgende keer , ik hoop weer snel. 
Ilse, Jaap , Jelmer & Rielke Le Mair 
 
*     *     *     *     * 
 
16-11-2004 
kelly  
mechelen (Belgium)  
 
hey laïs 
ik heb al verschillende liedjes van jullie ghoord, maar de allermooiste zijn toch 
"7 steken", "het smidje"en "de wereld vergaat" 
ik hoop dat jullie mijn berichtje lezen en nog dikke kussen van kelly 
 
*     *     *     *     * 
 
16-11-2004 
Habbib  



Orhz'aza (Russia)  
 
Vous etes tres belles, toutes les trois, mais surtout Nathalie. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2004 
Koen Vanherk | http://www.koenkv.be  
Achel (Belgium)  
 
hoi hoi, 
het optreden van jullie in Neerpelt was de max en ik hoop dat je nog eens in de buurt komt optreden dan 
kom ik zeker terug 
Koen 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2004 
Anne Brouwer  
utrecht (Netherlands)  
 
hoi, ik zag net dat er nog een meisje uit utregt kwam en dat die ook anar het concert in rotterdam was als die 
dit leest zou die dan mij ff een mailtje sturen dat lijkt mij wel leuk om iemand te hebben waar ik mee kan 
praten daarover! 
doei van Anne, ook uit utregt! 
PS.: mail: tuthola@tiscali.nl 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2004 
Anne Brouwer  
Utrecht (Netherlands)  
 
hoi, 
 
Ik vond het helemaal super het optreden in Rotterdam in de doelen! Ik heb er zo erg van genoten! Ik ga 
binnen kort waarschijnlijk naar Berlijn verhuizen zouden jullie dan kunnen kijken of jullie een keer in BErlijn 
op zouden kunnen treden, want anders kan ikniet meer naar optredens van jullie en dat zou ik heel erg 
jammer vinden! 
 
Groetjes van een hele goede fan van jullie Anne 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2004 
Michelle en Robin  
Den Haag (Netherlands)  
 
Rotterdam was waanzinnig! Wat een heerlijke sfeer. Beter dan de laatste keer in Middelburg, dat was een 
beetje saai. Gelukkig hebben jullie ons weer helemaal overtuigd dat het altijd n feest is om naar jullie toe te 
gaan. 
En het liedboek is prachtig, zeker met jullie handtekeningen er in. 
Dank jullie wel voor deze fantastische avond! 
 
*     *     *     *     * 
 



14-11-2004 
Julien  
Marseille 7 (France)  
 
Un grand bonjour à vous 3, 
 
Juste un petit mot pour vous dire que vos voix sont extraordinaires. J'apprécie énormément vos albums! 
Bonne continuation en bedankt voor deze leuk muziek 
 
Julien 
 
*     *     *     *     * 
 
14-11-2004 
Yolanda  
rotterdam (Netherlands)  
 
Gisteren in de Doelen hebben we genoten van jullie optreden!!!!!!! Leuk af en toe de vertaling te horen van 
een liedje waar ik persoonlijk een heel ander verhaal achter had gezocht. Ik hoop jullie binnenkort weer 
eens te mogen zien/horen. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-11-2004 
Kirsten  
Utrecht (Netherlands)  
 
Gisteren in Rotterdam was mijn LAÏS ontmaagding, een verjaardagscadeautje. The best present ever!! Het 
was magisch, echt geweldig en ik wil alleen maar meer, dus tot de volgende keer!! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-11-2004 
Arjo  
Nieuwegein (Netherlands)  
 
Gisteravond naar jullie laaste optreden van jullie tournee in Nederland geweest in De Doelen in Rotterdam. 
Na veel omleidingen op het spoor en zowat alle vormen van transport te hebben gehad, ( je moet toch wat 
overhebben voor je favoriete groep), nog net op tijd voor jullie optreden. Het was weer fantastisch, met een 
paar nieuwe Engelstalige liedjes. (Komt er wellicht een Engelstalige CD uit???) Behalve het nummer van 
J.J. Cale (her)kende ik de andere nummers niet. waren dit originele van jullie of covers? Van wie waren de 
originele nummers? 
In elk geval tot ziens in 2005 ik hoop dat jullie toch weer n's in Utrecht willen optreden)  
 
 
*     *     *     *     * 
 
14-11-2004 
Gertrüd  
Zwolle (Netherlands)  
 
Lieve, mooie Laïs, 
Wat heb ik gisteren in R'Dam van jullie genoten! Jullie zijn live net zo goed als op de cd! Voortaan wel 
sta-zalen boeken, want ik wil dat iedereen gaat dansen! ;-) 
En bedankt voor de handtekeningen, ik was de eerste die ze kreeg, want ik stond met mijn pas 
aangeschafte liedboek(erg mooi!) bij de zaal te wachten(lang, zwarte kleding). 



Kom alsjeblieft gauw en meer naar Nederland! 
Bedankt voor een heel mooie en bijzondere avond, groetjes Gertrüd. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-11-2004 
TiNe  
Neerpelt (Belgium)  
 
Hoi, heb jullie gezien en gehoord en vond jullie echt fantastisch. Ik ga seffens de nieuwe cd kopen. En met 
die schommels was ook echt bangelijk. Jullie zijn gewoon The Best !!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-11-2004 
tine  
erps-kwerps (Belgium)  
 
wel eum... ik heb een vraagje , is het mogelijk om via jullie website het liedje 'rinaldo' te beluisteren. ik kan 
het nergens anders vinden :-S ! plzzz zet het op jullie website!!!!!! 
 
xxx een lais-fan 
ps: ik moet voor het vak Nederlands een spreekbeurt geven , hebben jullie toevallig wat meer info voor mij 
over jullie? byebye xxx tine 
 
*     *     *     *     * 
 
14-11-2004 
Kenn Croft  
Emmaus, Pennsylvania (United States)  
 
You ladies are the best thing I've heard in ages ! They have no clue what they're missing here in America. I 
can't find your CDs here yet 8-( Mijn vrouw is van Brugge, Belgie en ik will en Lais CD voor zij kopen, maar 
ik find het niet in Amerika ! Wat moest ik doen ??? 
 
I'll keep looking and listening for you ! Best of luck ! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2004 
Marjolein  
Reeuwijk (Netherlands)  
 
Ik ga morgen naar een optreden van Laïs in Rotterdam, kijk er erg naar uit want de muziek is echt prachtig. 
 
groeten uit jullie buurland 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2004 
Gunther Brebels  
Overpelt (Belgium)  
 
Ik heb gisteren erg genoten van het concert in het Dommelhof te Neerpelt. Jullie zijn een stel grote 
madammen geworden als je 't mij vraagt. 
 



*     *     *     *     * 
 
12-11-2004 
Kim Van Hoof | http://websitemaker.kennisnet.nl/kimkie  
Balen (Belgium)  
 
Hey Laïs 
jullie optreden van gisteren was echt te gek. 
Hat was alleen spijtig dat het zo kort was. Mijn vriendinnen vonden dat ook zeer jammer. 
Ik heb jullie liedjesboek gekocht en ik moet zeggen; als een man er in kijkt wordt hij gek van die fotootjes. 
Doe zo maar verder met de concerten en blijf cd-tjes maken. 
Kim 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2004 
Filicic  
Rijsel (France)  
 
Hei,  
 
Ik heb jullie gisteren in Neerpelt gehoord. Ik ken Laïs al lang en had jullie al in l'Européen (Parijs) en in de 
kerk van Mariekerke gezien. Ik moet zeggen dat ik gisteren een beetje teleurgestelt was. 
 
Misschien zal ik een beetje streng zijn maar want ik erg véél van Laïs houd (ik ben Frans en zonder Laïs had 
ik waarschijnlijk vlaams nooit geleerd!!). Nu zijn we de gezelligheid van een kleine zaal, de authenticiteit van 
tevoren en de nauwkeurigheid (diapason in de hand, aan 't oppassen, ezw.) een beetje kwijt. Wel hebben 
we lichten, spots, een schakering van bloemen in 'soepzoetje' en een (sorry, het spijt me ook dat te moeten 
zeggen) een approximatieve synchro... 
 
Desondanks blijf ik een grote "fan" en zal de volgende cd kopen, naar de volgende concerten gaan, maar ik 
hoop dat het een beetje anders zal zijn. 
 
Tot binnenkort, lieve meisjes! Nicolas 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2004 
Rudi  
Neerpelt (Belgium)  
 
Al enkel jaren luisteren we met plezier naar diverse CD&#8217;s die we hebben van Laïs. Gisteren, 
11/11/04, hebben we jullie eindelijk eens live aan het werk kunnen zien. (Sporthal Dommelhof, Neerpelt) 
Fantastisch! 
De (stugge) Noord Limburgse mensen zijn moeilijk te ontdooien, maar het lukte jullie wonderwel reeds na 
enkele nummers. 
Kort samengevat: Fantastisch optreden, geweldige muziekanten en nog betere zangeressen! 
 
Proficiat. 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2004 
nathalie en elke  
neerpelt (Belgium)  
 
jullie waren geweldig gisteren in neerpelt (dommelhof.) groetjes nathz en elke. x 



 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2004 
Elke&Nathz  
Neerpelt (Belgium)  
 
wij zijn gisteren naar jullie concert in Sprothal De dommelhof geweest. jullie waren geweldig! Volledige 
Ambiance* :D  
groetjes x nathalie en elke. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2004 
Jan Devey | http://groups.msn.com/Lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Hoi Laïs en fans, 
 
Het was een leuke verrassing deze avond in “Thuis”, toen dokter Michael een paar zinnetjes zong uit jullie 
liedje “Marieke” om zijn liefde te uiten naar Marie. Ik herkende direct het stukje.  
Wie geeft het ook nog opgemerkt? 
 
Groetjes, 
Jan. 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2004 
anoniempje  
(Belgium)  
 
een iets te late gelukkige verjaardag gewenst Annelies 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2004 
Katleen  
Brussel  
 
Wie vindt 17 euro veel? Wie vindt 17 euro veel voor een cd van 23 minuten? Ik en die cd is a capella. Ik ben 
nog steeds (kritische) fan, maar vind het spijtig dat Laïs zo commercieel geworden is... Ik blijf houden van de 
liedjes en de prachtige stemmen en waarschijnlijk hebben jullie niet zo veel te zeggen over de prijs.... Als 
iemand me die hoge prijs kan verklaren, ik sta open om bij te leren.......... Sorry, dat het laat is maar toch 
gelukkige verjaardag Annelies!!! (gezien men via het schrijven geen emoties kan opmerken: dit was van 
harte gewenst) 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2004 
LoTjAh  
wilrijk (Belgium)  
 
heeey!!! 
 
eerst en vooral een dikke proficiat gewenst aan ANNELIES 
ten tweede... jullie zijn gewoonweg supergoed... 



ten derde... wanneer doen jullie nog eens een optreden in de buurt van wilrijk, of deurne... want amai, dan 
kom ik... hebben jullie al een programma voor 2005??  
ten vierde... als er mensen geintereseerd zijn om met mij te 'discusieren' over lais... laat et mij 
wete...=>vds_charlotte@hotmail.com 
 
dikke zoenen!! 
 
LoTjah 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2004 
Lisa  
Essen (Belgium)  
 
Hooi ! 
Ik ben een dagje te laat (maar was het niet vergeten):  
 
GELUKKIGE VERJAARDAG, ANNELIES ! 
Dat er nog vele jaren mogen bijkomen, hé;-) 
(... klinkt wel redelijk cliché, maar enfin :-)) 
 
Tot 17 december in de Elisabethzaal! 
Groetjes & sproetjes, Lisa 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2004 
thali | http://groups.msn.com/7steken  
Izegem (Belgium)  
 
ik vind de groep fantastisch ! 
zelf kende ik laïs niet 
maar mijn nicht had muziek van jullie en ik vond die wel heel erg mooi ! 
t'smidje kan ik zelf heel geod zingen ( mijn klasgenoten zeggen dat ik voor die leidjes de stem heb) 
ik zou dus zeggen 
doe zo verder laïs ! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2004 
kim  
(Belgium)  
 
gelukkige verjaardag anneliesje ;-) 
xxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2004 
Zita  
Wilrijk (Belgium)  
 
Corine, 
 
excuse moi pour mon français ;) 



 
Le DVD n'existe pas à France je pense, parce que pour le dvd je devait collecter des journeaux et avec un 
bon (dans des journeaux) j'ai acheté le DVD. Ce DVD est avec 5 numéros de Lais au le festival de 
Dranouter. 
Voila  
 
Ik hoop dat je er aan uit kan ;) 
 
groeten!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2004 
Tina  
Gelrode (Belgium)  
 
 
Een heel gelukkige verjaardag Annelies! Geniet ervan! 
 
Groetjes, 
 
Tina 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2004 
silke Thorrez  
Beselare (Belgium)  
 
Ik heb jullie live gezien in dranouter en heb dan zelfs jullie bloemen gevangen !!!! ik ben er heeel erg blij mee 
! want ik hoor jullie erg graag zingen !!! 
Ik doe nu mijn eindwerk AMC over jullie !! IK amuseer mij om dat te maken ! Omdat jullie mij echt boeien !!  
Allé dadea 
En annelies nog veel geluk met de baby !!! 
Byebye(k)(k)(k) 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2004 
Jan Devey | http://groups.msn.com/Lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Annelies, 
 
EEN GELUKKIGE VERJAARDAG! 
25 lentes jong! 
 
Vanwege Jan, 
Dikke kussen. 
X X X 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2004 
sara peeters  
kessel-lo (Belgium)  



 
Laïs ,deze muziek ik ben er compleet weg van ik sta er mee op en ga ermee slapen ,het brengt me rust en 
het zijn zo een goei meezingliederen .ik ben al 2 maal naar een concert geweest en das gewoonweg zalig 
.Jullie zijn een echte topgroep .Annelies gefeliciteerd met je zoon Lander 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2004 
Tijs | http://www.blazerz.be  
Heist op den Berg (Belgium)  
 
Ik ben de donderdag voor de herfstvakantie naar jullie gaan zien in de stadsschouwburg in bornem en vond 
het echt super, eerlijk gezegt vond ik het zelfs betoverend. Nu heb ik besloten om jullie lied De Wereld 
Vergaat te gebruiken voor een werk van Nederlands.  
 
Mijn vriendin was jaloers toen ze hoorde dat ik jullie had gezien! ;-) 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2004 
sharonekueh  
dranouter (Belgium)  
 
gider woarn echt kweenie oe goewd in dranouter duz== dranouter folk festival!!! 
echt jogneun vandejoare wost goewd, mo vorig joara wost bitjeuh slichetr duz doe zow voort! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2004 
joke  
braschaat (Belgium)  
 
hallo, iek ben joke en iek viend da jullie keigrave muziek maken, iek kan jammergenoeg jullie c.d's niet 
betalen... da viend ik iel spaitig! Verdoeme né... 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2004 
Robin  
Watford (United Kingdom)  
 
Omdat ik in Engeland woon, was het al een tijdje geleden dat ik jullie gezien heb. Ik heb julli een behoorlijk 
aantal keren gezien toen jullie steevast het voorprogramma van Kadril verzorgden. Vrijdag heb ik jullie dan 
voor het eerst in jaaaaren gezien in Alsemberg : ronduit schitterend. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-11-2004 
marieke  
(Belgium)  
 
ik vind jullie fantastisch.wat jullie doen is pas muziek maken.Jullie hebben mij de droom gegeven naar het 
conservatorium(niet juist geschreven)te gaan en dat te compenseren met studies geschiedenis.Ik heb zelf 
een stem als een engel wordt er mij gezegd en ik heb talent voor muziek.er zijn geen woorden om te zeggen 
hoe formidastisch jullie wel zijn.Jullie moeten echt weten dat jullie echt de beste zijn.Heel mijn klas is zot van 
jullie.Ik denk heel mijn school.Op de speelplaats staan we dan "7 steken"te zingen.Jullie maken mij vrolijk 



en goed gezind.Jullie zijn te goed om waar te zijn!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-11-2004 
Manon  
(Belgium)  
 
Gisteren ben ik naar hun concert geweest, 
super goed!!!!! En ik heb ook de nieuwe cd, super de max hoor! 
Lots of greetz, Manon 
 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2004 
gert-jan  
vilvoorde (Belgium)  
 
kan der iemand mij vertellen waar ik het lietje hanikoeni vind want ik zen al zo lang naar op zoek en ik krijg 
geen reactie zelfs ni van de persoon die al deze mailtjes leest dus zal ik het maar vragen aan andere 
bezoeken. 
 
het nummer 'Hani Koeni' van Laïs vind je terug op de cd 'Kapitein Winokio zag 1 Beer', een cd met 16 
kinderliedjes. De cd is te koop in de platenzaken. Je kan ze online bestellen via de Proxis-site 
(http://www.proxis.be) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2004 
Corine  
Méricourt (France)  
 
Bonjour!! 
 
Sorry mijn Nederlands is niet goed genoeg, ik zal in het Frans schrijven, Ik hoop quelqu'un pourra m'aider 
quand même ... 
 
Je ne comprends pas parfaitement tous les messages, mais vous parlez d'un DVD ? 
Il existe un DVD de Lais?? Je ne l'ai pas vu en vente aux concerts ... Est-ce que vous l'avez acheté dans un 
magasin? Je ne l'ai pas vu en France ... Aidez-moi s'il vous plait, ce serait un perfect kerstmis kado!!! 
 
Bravo à Lais, nous sommes des fans, vous êtes absolument fabuleuses !!! 
Vos concerts sont aussi beaux que des rêves! 
 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2004 
hanna en moustaquiem  
borgerhout  
 
hallo ,lais  
mijn broertje heeft zojuist  
jullie liedje van marie madeleine gehoord 
en hij is er zot van  



nu wil hij niet meer vande microfoon af  
dus ik denk dat hij wel goede smaak  
heeft.hij is 3 jaar en hij vind jullie super(ik ook ) 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2004 
tommy (tom) | http://users.pandora.be/buyse_tom  
Gullegem (Belgium)  
 
Jullie optreden in kortrijk was echt de max. 
Hopelijk komen jullie zo snel mogelijk nog eens naar de streek. 
En zo een goep zal voor eeuwig moeten blijven bestaan. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2004 
barbara  
Oostduinkerke (Belgium)  
 
hoipipeloi tis ier met barbara de vriendin van ANNA das echt een super schatje. en tis echt waar wij ebben 
dat liedje gezongen en iedereen zij dat het mooi was en LAIS IS THE BEST !!! en ik heb jullie ook gezien in 
dranouter maar niet backstage doeidoei nog veel zing plezier en doe zo voort ofdaje bezig zijt :):):):):):) salu 
en een dikke smakkerd barbara en anna 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2004 
Jade  
Kortrijk (Belgium)  
 
Jullie optreden gisteren in Kortrijk was echt fantastisch, ik heb er echt van genoten. 
Doe zo verder  
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2004 
mij en de stemmetjes in mijn hoofd  
heestert, zwevegem, kortrijk (Italy)  
 
goe! eel goe! eb jullie in dranouter gezien... en een paar jaar geleden op krakrock... echt waar, eel goe... 
alhoewel dat de acapella nummers nie zo aanslaan bij het publiek, heb ik de indruk 
groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2004 
Lady Lilith  
skw (Belgium)  
 
Sinds vandaag is mijn Laïs-collectie compleet! Afgelopen weekend Dorothea gekocht want die had ik nog 
niet, dinsdag kwam mijn mams aangelopen met de DVD en vandaag op de boekenbeurs jullie liedboek 
gekocht! 
 
Super, super, super!!! 



Doe zo verder, jullie zijn goed bezig!! 
 
Greetzz, van een metal-meid met een zwak voor de 3 wondermooie stemmen van Laïs 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2004 
Anna  
Oostduinkerke (Belgium)  
 
Hallo ik ben Anna en ik ben reuze fan van jullie , al van ik klein was. 
ik heb vroeger een tekening gemaakt met mijn zus Eva en mijn vriendin wiesje. 
We hebben ook op dranouter backstage gemogen en toen hebben jullie ons kaartje gesingeerd . En voor de 
klas ( 6de leerjaar vorig jaar ) mochten we een liedje naar eigen keuze zingen en we ( Bas Barbara, Anna, 
Senta ) kozen voor het liedje De wereld vergaat . Ik blijf voot altijd fan !!! -xxx- Anna 
 
*     *     *     *     * 
 
02-11-2004 
lore  
moorsele (Belgium)  
 
jullie dvd van dranouter is echt goed, kben blij dat ik hem gekocht heb want ik kon er jammergenoeg niet bij 
zijn op dranouter zelf. woensdag ga ik naar jullie concert in Kortrijk net zoals vorig haar hoop ik dat het weer 
steengoed zal zijn, maar dat zal wel! 
tot dan! 
 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
01-11-2004 
Isabeau  
Denderleeuw (Belgium)  
 
Hoi, 
ik zou willen weten of da jullie alleen de  
melodie van het liedje: isabelle op cd hebben 
en waar da ge da kund kopen. 
Alvast bedankt!!! 
Beauke 
 
*     *     *     *     * 
 
31-10-2004 
emmaaaa  
brugge (Belgium)  
 
de dvd is super!!! zeker als je weet dat je daar zelf gestaan hebt, het optreden in dranouter was prachtig!! 
Minstens zo prachtig als de dvd !!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-10-2004 
dirk hermans  
steenokkerzeel (Belgium)  



 
Dank je wel voor het schitterende concert in het Bolwerk te Vilvoorde 23 oktober,  
hemels !!!!!!  
Toch graag een concrete reactie op het voorstel van fotoshoot a.u.b. 
*     *     *     *     * 
 
31-10-2004 
Jade  
Leuven (Belgium)  
 
jeeeej, de DVD toch gaan kijken bij een vriendin en al die heerlijke dranouter-herinneringen kwamen weer 
naar boven op de prachtige tonen van jullie stemmen! 
heel veel liefs 
 
*     *     *     *     * 
 
31-10-2004 
flois  
den bosch  
 
heyhey 
ik wou ff zeggen dat in het verslag van het concert in vilvoorde stond dat er maar een paar jongelingen uit 
hun dak gingen dat wij da zijn!!!!! het was waar dat het publiek nie echt dansen wat heeel jammer was!! 
xxxxx flois 
 
*     *     *     *     * 
 
31-10-2004 
Xav | http://www.pafpaf.org  
région armentieroise (France)  
 
voici un article sur "dorothea": http://www.pafpaf.org/article.php3?id_article=199 
2 critiques rapides: le nouvel album me semble moins bon que les 2 autres (ne pas trop s'eparpiller 
peut-etre...?) et il n'y a pas besoin de quelque artifice sur scène (balancoire, fleurs...), c'est un peu "cul-cul". 
mis a part ces 2 points, Laïs propose de l'excellente musique tant sur le plan de la composition que de 
l'interprétation. keep on 
 
*     *     *     *     * 
 
31-10-2004 
jelle  
vilvoorde (Belgium)  
 
waar kan ik het mooie lietje van hankikoe vinden lais ?? ik vond het zo mooie toe jullie het zongen in cc het 
bolwerk in vilvoorde en ik heb er al achter zitten zoeken maar ik vindt nix . a.u.b. antwoordt terug ik zou het 
heel graag hebben 
 
*     *     *     *     * 
 
31-10-2004 
Koen | http://oas2000.proxis.be/gate/jabba.coreii.g_p?bi=4&sp=DETAILS&mi=5095583&si=50485359  
(Belgium)  
 
Goed nieuws: het aanbod van De Morgen blijkt dan toch niet zo exclusief te zijn. Dus, iedereen die de DVD 
gemist heeft, kan hem alsnog bij Proxis bestellen, nl. hier: 
http://oas2000.proxis.be/gate/jabba.coreii.g_p?bi=4&sp=DETAILS&mi=5095583&si=50485359 



 
PS: ik ben niet 100% zeker dat dit dezelfde DVD is, aangezien ik als trouwe Laïs-fan natuurlijk flink puntjes 
heb gespaard :) Gezien de verschijningsdatum van 26/10, de prijs die heel erg in de buurt ligt en het feit dat 
ik niks van eventuele andere DVD-projecten heb gehoord is het echter zeer onwaarschijnlijk dat dit niet het 
geval zou zijn. 
 
Weet trouwens iemand of we nog een wat uitgebreidere live DVD van Laïs kunnen verwachten? 5 liedjes 
zijn zo weinig ;( 
 
Ik ben ook geïnteresseerd om het liedjesboek te bestellen, maar zou toch eerst een idee willen krijgen van 
hoe het eruit ziet. Heeft iemand toevallig een paar bladzijden ingescand of zo? 
 
En tenslotte: bedankt voor de wondermooie muziek, Laïs. Jullie zijn een van de weinige groepen waarvan 
de tranen me in de ogen komen bij het luisteren. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-10-2004 
vindingrijke fox  
Merksem (Belgium)  
 
ik heb de cd net gekocht en raak steeds meer in de ban van jullie stemmen. Mooie muziek, prachtig gekozen 
teksten en steeds verrassend. Hoewel ik jullie "uitstapje" met Ludo op de vorige minicd ook best kon 
smaken. Het gaat jullie goed! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-10-2004 
Jade  
Leuven (Belgium)  
 
hoi! 
daarjuist in de free record shop de dvd gaan halen waar ik voor gespaard had. 
jammer genoeg kan ik die net bekijken omdat ik dsu geen dvdspeler heb :-( ben er anders echt wel 
benieuwd naar! 
liefs 
 
*     *     *     *     * 
 
30-10-2004 
Jan Devey | http://groups.msn.com/Lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Hoi Laïs, 
 
Ik heb net jullie DVD bekeken!  
Mooi en leuk om jullie nog eens aan het werk te zien. Het is terug een pareltje om te hebben. Er zijn gewoon 
weg geen woorden genoeg om jullie geluk toe te wensen met uw succes. Doe zo verder, , maar vergeet 
jullie fans niet. 
Groetjes, 
Jan 
XXX 
*     *     *     *     * 
 
30-10-2004 
marlies  



beernem (Belgium)  
 
Jullie waren mega goed woensdag 27 oktin Brugge echt 't was heel leuk met die schommels en zo echt ik 
kijk al uit naar de volgende keer dat ik nog eens naar een concert van jullie ga 
xxx grtz marlies :):):) 
 
*     *     *     *     * 
 
29-10-2004 
Shana De Winne  
Lennik (Belgium)  
 
hey, 
Voor esthetica moeten we een bepaald muziekgenre voorstellen. Mijn vriendinnen en ik hebben gekozen 
voor folkmuziek, mijn vraag is of jullie ons zouden kunnen helpen aan infomatie, omdat we er eigelijk niet 
veel van weten? 
alvast bedankt!!!!! 
groetjes shana 
 
*     *     *     *     * 
 
29-10-2004 
kim  
evergem (Belgium)  
 
Joepie morgen om de dvd :):):) 
 
*     *     *     *     * 
 
29-10-2004 
Margot  
Bornem  
 
u was geweldig gisteren ! 
(wel spijtig van het tamme publiek) 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2004 
Robgitaar  
Aartselaar (Belgium)  
 
aub.kan er iemand mij de akkoorden bezorgen van de twee liedjes In This Heart en Isabelle. Ik kan er ons 
dirigente gelukkig mee maken en ons als muzikanten ook. Alvast bedankt. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2004 
kelly derycke  
kortrijk (Belgium)  
 
het was erg leuk bij julie concert maar het leukste liedje is tsmidje daaaaaaaaaaaag  
en doeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!! 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2004 



Eric Germijns  
Ekeren (Belgium)  
 
Dag dames (en heren), 
 
dit jaar heb ik jullie al 2 maal gezien/gehoord, en het was telkens straf. In december gaan we nog eens met 
heel het gezin naar de Elisabethzaal. Ik heb een verzoek nummer voor dat concert: de ballade van Boon. 
Ik besef wel dat jullie niet aan alle wensen kunnen voldoen, maar dat is toch echt wel een kippevel-lied. Dus, 
als je de setlist nog moet opstellen... 
Tot dan! 
Eric & Co 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2004 
EEFJE LOMBAERST  
lebbke (Netherlands)  
 
ik ben een ongelijke fan van jullie ik heb al jullie texten en jullie cd's ik zit bijna elke dag op jullie site en ken 
de liedkes uit mijn kop!!!!!!! 
hoe lang zijn jullie al een groep???hoe hebben jullie elkaar leren kenen? 
MEGA VEEL GROETJES VAN EEN 
ZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER GROTE 
FAN!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2004 
Sylvie  
Brugge (Belgium)  
 
Concert stadsschouwburg Brugge 27/10/04 
 
PURE KLASSE!!!! 
 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2004 
Anthony  
Toulouse (France)  
 
Merci pour la musique et l'émotion ... 
Bonne continuation ! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2004 
Jan Devey | http://groups.msn.com/Lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Hoi Laïs en fans, 
Inderdaad het was gisteren terug genieten in Brugge van de hemelse stemmetjes en een streling voor het 
oog van de jonge meiden, Jorunn, Nathalie en Annelies. Het was wel een beetje krap zitten en een stijf 
publiek waardoor van het dansen weinig in huis kwam, de stadschouwburg in Brugge is nu een maal een 
grote living met veel tapijt en rondom balkons, niet echt een zaal voor zulke optredens. 



Jammer dat de microfoon van Jorunn en ook de belichting niet echt goed zat voor haar, dit is mij trouwers 
ook opgevallen in Roeselare en Aalst, is er daar een reden voor misschien, als enig maagd? 
Verder was het wel leuk om jullie nog eens aan het werk te zien. 
Jammer dat de foto’s van de voorstelling van jullie liedboek niet op de site zijn geraakt, wie ze wel wil zien 
kan ze vinden op http://groups.msn.com/Lais. 
Alvast bedankt voor het signeren van jullie liedboek voor mijn vriendin Lotte. 
Groetjes, Jan. XXX 
*     *     *     *     * 
 
27-10-2004 
Ria  
Brugge (Belgium)  
 
Net terug van jullie concert in de Brugse Stadsschouwburg...het was weer fantastisch ! Genoten van elke 
minuut van jullie optreden, en spijtig genoeg gingen de minuten zo snel voorbij... 
HEMELS ! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-10-2004 
Dave  
(Belgium)  
 
Jaja 
Mens die meiden kunnen pas zingen  
Hiep hoi voor Lais :) 
 
*     *     *     *     * 
 
27-10-2004 
..  
herenthout (Belgium)  
 
Ik wil graag de concerten van 2005 weten! Willen jullie die op de site zetten (ik kan ze nniet vinden) 
groeten een 11 jarige fan 
*     *     *     *     * 
 
27-10-2004 
sanne  
essen (Belgium)  
 
hallo, ik weet niet of jullie al deze reacties lezen maar ik wou eigenlijk vragen of het mogelijk is om is met 
jorunn af te spreken. Ik was op de folkstage in kalmthout en ik maak nu een eindwerk over folk en laïs is één 
van de delen ervan. Vroeg me dus af of ik dna is enkele vragen zou kunnen stellen ofzo. DIkke kus Sanne 
 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2004 
Jan Devey  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Hoi, beste fans, 
Voor alle fans die de titel zoeken van de song met de woorden "Nooit mag ik een pintje drinken ...." , dit is de 
song 'T SMIDJE en staat op de eerste CD "Laïs. 
Graag had ik nog de juiste playlist doorgegeven van hun concerttour 2004-2005 Douce Victime. 
Playlist concerttour 2004 – 2005 



1 HYMNE / DORMEZ DORMEZ 
2 HELPLESSLY HOPING 
3 LES 12 MOINS 
4 AFTER THE GOLDRUSH 
5 DE 3 MAAGDEKENS 
6 LA PLUS BELLE DE CEANS 
7 MARIE-MADELEINE 
8 RINALDO 
9 JASIO U PANA 
10 MARIDER 
11 DE WANHOOP 
12 DORAN 
13 CLOSER TO YOU 
14 THE BLIND BOY 
15 C’EST DANS 10 ANS 
16 ’T SMIDJE 
17 WANHOOP VAN EEN WEES 
18 AL BEOLE 17 
19 DE KLACHT V/E VERSTOTEN MINNARES 
Bis nummers 
20 HANI KUNI 
21 OPZIJ 
Graag een knipoogje naar Markec-Laïswereld,24/10/2004, voor de juiste spelling van de nummers. 
Jorunn, Nathalie en Annelies morgen ben ik er ook in Brugge, tot straks. XXX  
*     *     *     *     * 
 
26-10-2004 
Arjo Spee  
Nieuwegein (Netherlands)  
 
Leuk idee om een DVD uit te brengen. 
Ik zou graag willen wten of hij ook in Nederland te koop is. Ik zou hem graag willen aanschafffen omdat ik 
een grote leifhebber ben van Lais Is hij te koop tijdens hun concert in De Doelen? 
 
*     *     *     *     * 
 
25-10-2004 
Patrick Desmet  
Heverlee (Belgium)  
 
Ik ben met veel enthousiasme naar jullie concert van vrijdag in Leuven vertrokken. Het heeft echter een hele 
tijd geduurd vooraleer ik(en de ganse zaal trouwens) echt heb kunnen genieten van jullie wondermooie 
liedjes. Waarom? Omdat jullie zonder boe of ba zomaar meer dan een half uur te laat begonnen bent, 
zonder ook maar één woord van verontschuldiging. Ik respecteer jullie ten volle als artiest, maar ik wens ook 
gerespecteerd te worden als fan. Het kippenvlees dat ik moest krijgen van jullie liedjes bleef uit. Erg spijtig. 
Groetjes, Patrick 
 
*     *     *     *     * 
 
25-10-2004 
emelie  
marke (Belgium)  
 
hey , kvind jullie muziek echt kweenie oe sjiek. mo weet er misschien iemand hoe dat liedje heet van : nooit 
mag ik een pintje drinken , nooit mag ik eens vrolijk zijn .... ? 
kzout graag weetn 



zo vlug mogelijk als het kan 
thx alvast 
byebye 
GreetZzZzZzzz £m£li£ 
XxXxX... 
*     *     *     *     * 
 
25-10-2004 
Fé Zeelenebrg  
Valkenberg (Netherlands)  
 
Best Laïs, 
ik vind jullie liedje Isabelle echt zo'n mooi liedje, maar ik ben de cd kwijt waar het op stond en ik kan het echt 
nergens meer vinden, het is in Nederland ook nergens te koop. Als iemand dit leest, help dan ff oké.  
Bedankt heel veel kusjes en liefs voor Laïs! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-10-2004 
flois  
den bosch (Netherlands)  
 
jullie concert (vilvoorde 23 okt) gister was echt fantastisch!! het verbaasde me wel dat het merendeel van 
het publiek bestond uit oudere mensen of ouders met jonge kindreren. naja die jongeren weten niet wat ze 
missen!!!! hopelijk komen er nog foto's van het concert op jullie site want die van ons zijn nogal mislukt.  
groetjes en xx flois 
 
*     *     *     *     * 
 
24-10-2004 
Lientjeuh  
Middelkerke  
 
yuppie mensjuhs!! jullie hebben hele goeie muziek!, wij zijn op bezinningsweekend geweest , en 1 van jullie 
liedjes, was het verzamelliedje, er zat zo een stukje bij : "nooit mag ik een pintje drinken nooit mag ik eens 
vrolijk zijn", maar ik weet de titel niet van het liedje, als er dit berichtje iemand leest, zou hij/zij dan aub 
kunnen zenden naar mijn emailadres wat de titel ervan is ? !  
bedankt!! xxxx lientjeuh 
 
*     *     *     *     * 
 
24-10-2004 
Jan Devey  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Hoy, 
Inderdaad mooi artikel en mooie foto’s in Libelle en de spaarkaart met het eerste puntje is ook al binnen, nog 
een weekje wachten en zaterdag dan vlug om de DVD, dat word weer lekker genieten van jullie stemmetjes, 
zeker als jullie zo hoog zingen, dan komt er iets hemels naar beneden. Tot woensdag in Brugge. 
*     *     *     *     * 
 
24-10-2004 
anne danvoie | http://www anne danvoie  
galmaarden (Belgium)  
 
okidokixxxxxxxxxxxanne 



 
*     *     *     *     * 
 
24-10-2004 
Evy  
grimbergen (Belgium)  
 
hey!  
 
Ik ben deze avond naar jullie optreden in het CC bolwerk in Vilvoorde gegaan en wou jullie nog het volgende 
zeggen ... het was gewoon fantastisch goed! :)  
 
groetjes Evy 
 
*     *     *     *     * 
 
23-10-2004 
antoine  
paris (France)  
 
bonjour, 
je viens de découvrir votre cd Dorothea (et vous par la meme occasion) que j'aime beaucoup.  
J'ai bien aimé trouver sur ce disque quelques chansons que je connaissais, pour les avoir chanté en chorale 
(Belle par exemple), et j'ai été ravi de découvrir celles que je ne connaissais pas (même si je comprends pas 
tout...). Votre style est formidable. 
Bonne continuation. 
*     *     *     *     * 
 
23-10-2004 
Marieke  
Roeselare (Belgium)  
 
Mooi artikel in de Libelle  
Met prachtige foto's die hopelijk vlug op de site zullen staan  
x 
 
*     *     *     *     * 
 
22-10-2004 
logeot vincent  
boussu (Belgium)  
 
je suis heureux de vous envoyer ce message pour vous remercier de la vie et de la beauté que vous ma'vez 
offert, merci 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2004 
 
 
 
tis een wijs artikel in de libelle met schoone foo's :)  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kim 
 
*     *     *     *     * 
 



20-10-2004 
Jan Devey  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Hoi, Nathalie, Jorunn en Annelies, 
Ik was even mijn kluts kwijt gisteren, waarschijnlijk van te veel te luisteren naar jullie cd's waardoor het 
verlangen te groot is om jullie nog eens live aan het werk te zien, maar het is volgende week 27/10 dat ik 
jullie terug zal zien in Brugge. Dus nog een weekje wachten. "Hoe langer het verlangen..., hoe groter de 
liefde..." 
 
*     *     *     *     * 
 
20-10-2004 
 
 
 
eey, 
wij vinden da der nen keer rap wa moe veranderen aan de site want tis altijd maar et zelfde!!!! 
lais is de max 
tata 
 
*     *     *     *     * 
 
20-10-2004 
Sem  
Kortrijk (Belgium)  
 
Hey, 
 
In dit gastenboek heeft er een aantal maanden geleden eens iemand geschreven dat ze onder de indruk 
waren van een nieuwe groep "Yevgueni". Nu, die gasten hebben nu blijkbaar een eerste single uit "Als ze 
lacht". Ik heb me er al eentje aangeschaft en inderdaad, echt wel prachtige muziek ! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-10-2004 
Jan Devey  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Wat ben ik terug een gelukkige man, morgen 20/10/2004, mag ik u, Jorunn, Nathalie en Annelies terug 
bewonderen in Brugge. Jammer dat er nog geen foto's van jullie Liedboek, die ik heb doorgeven aan jullie in 
Aalst, op de site staan. Tot straks, en geef er maar een lap op morgen. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-10-2004 
laure  
herenthout (Belgium)  
 
heykezz, 
ik ben overlaatst in lier naar jullie optreden geweest en ik moet zeggen ik vind het de max 
ik ben al van mijn 7 jaar al fan van jullieen nu ben ik 12 dus... 
ik zou zeggen doe zoe voort 
 
dikke kussen  
laure 



 
*     *     *     *     * 
 
19-10-2004 
Sophie  
Montpellier (France)  
 
Salut Laïs, 
 
Je tiens à vous féliciter pour votre site internet que je trouve super. Votre style de musique et vos voix ont 
conquis de nombreuses presonnes dans le sud de la france! Mais vos concerts se passent un peu trop loin 
pour moi. A quand un concert à Montpellier? 
Même si je ne comprend pas la plupart de vos chansons (je ne parle que le français et un peu l'anglais) elles 
me touchent beaucoup de part leur mélodies et les sentiments qu'elles dégagent. 
 
Merci de pour tout ce que votre musique m'apporte de merveilleux. Elle me permet de voyager dans des 
mondes inconnus. 
Continuez. 
 
Sophie. 
*     *     *     *     * 
 
19-10-2004 
hanne thys  
bevel (Belgium)  
 
hallo lais!!! 
ik ben eum... vrijdag 15 oktober naar jullie optrede kome zien in lier in 'de mol'! 
jullie ware fantastisch, ik heb dan natuurlek ook een van jullie cd's gekocht, en die is natuurlijk ook super. ik 
had jullie daarvoor nog nooit gezien en maar heel weineg gehoord. en nu ben ik een grote fan van jullie. 
 
ik zou zegge: doe zo verder meisjes. 
't was echt fantastisch!!! 
 
tot nog eens hopelijk!!! 
 
groetjes hanne!!! x X x X x 
 
*     *     *     *     * 
 
18-10-2004 
Nele  
De panne (Belgium)  
 
hallo hallo, 
 
Eerst en vooral een dikke proficiat voor de kersverse moeder Natalie met haren kindje!! 
Vorig jaar was ik zo gedisoleerd van jullie optreden in dranouter, maar dit jaar hebben jullie dit echt wel 
rechtgezet daar en in leffinge leuren!! Het was gewoon een zalig moment om mee te maken. Kortom blijf 
jullie muziek maar maken want het is gewoon het van het! Vele groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
17-10-2004 
ee  
ee  



 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
 
*     *     *     *     * 
 
17-10-2004 
ee  
ee  
 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
 
*     *     *     *     * 
 
17-10-2004 
Jens | http://www.lucsteenofan.be  
roeselare (Belgium)  
 
hallo  
 
Amai zo'n leuke site :) Doe zo verder en kom zeker nog eens terug.  
Ik weet niet of je mijn site al gezien hebt? Je mening is altijd welkom op m'n gastenboek :) : 
www.lucsteenofan.be  
vele groetjes  
jens  
[ www.lucsteenofan.be ]  
 
*     *     *     *     * 
 
17-10-2004 
Beerke  
(Belgium)  
 
hey,  
hiermee wil ik jullie zeggen dat het concert dat jullie gisteren in genk hebben gegeven, gewoon geweldig 
was.Ik heb er echt van genoten, samen met men mieke :-) Dank zij men mieke heb ik jullie muziek leren 
kennen, en met deze wil ik haar er ook dik voor bedanken, merci e mieke xxx ily :-)'t Was de eerste keer dat 
we jullie live zagen, en echt, het is gewoon geweldig.Het zal zeker niet de laatste keer zien dat we 
komen....mischien tot in dranouter :-)Groetjes uit limburg,proficiat 
 
*     *     *     *     * 
 
16-10-2004 
hilke bauweraerts  
zoersel (Belgium)  
 
dag yorunn,,,,, ik kwam juist eens zien op jullie siteke en amai ik was al weer helemaal in folkstemming en ik 
zette direct jullie cd op!!!!! lieve nicht van mij! ik ben jaloers op wat jij gedaan hebt en wat je nu doet met 
laïs!!! vele groetejs van je nichtje hilke!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-10-2004 
Kim Van Hoof | http://websitemaker.kennisnet.nl/kimkie  
Balen (Belgium)  
 
hey Laïs, 



Weet je wat, ik en mijn vriendinnen komen 11 november naar jullie optrede in Neerpelt. Het zal er echt gaan 
knallen!!! 
Jullie muziek is geweldig. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-10-2004 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
keb daarnet iets super ontdekt!!!!!!!!!! 
 
volgende week zaterdag zit der gewoon een dvd van laïs op dranouter in de morgen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ik ben 
wa blij :):):):) 
 
tis gewoon een droom da uitkomt!!! 
 
xxxxxxxxxx kim 
 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2004 
veerle  
lier (Belgium)  
 
het concert in Lier was zalig... genoten van alle noten...jammer dat de belichting zo donker was een beetje 
zoals de heerlijkste schotel opeten met de ogen dicht 
 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2004 
ugur  
eindhoven (Netherlands)  
 
heej lais ik heb jullie in groep zes bij mijn leeraar horen zingen en ik was al fan maar ik heb al eerder een 
imail gescheven maar jullie zijn egt te gek ik wil jullie in het egt ondmoeten egt waar ik woon in nederlant 
jullie buurland in de gemeente eindhoven ik wil een imail van jullie ondvangen met jullie adres er op dan kan 
ik jullie schijven en iets mee stuuren en jullie mij een foto van jullie ik ben egt gek op jullie vooral op jullie 
lietje de wereld vergaat mijn imailadres is ugur_guntekkin@hotmail.com nauw doej  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2004 
moyaert sanne  
borgerhout (Belgium)  
 
beste annelies, nathalie en yorunn.. 
eerst en vooral zou ik jullie willen zeggen dat ik en mijn vriendinnen jullie geweldig vinden!! we zijn dan ook 
naar jullie komen kijken in "de roma", wat echt de max was!!!!! maar ik heb eens een vraagje: wat is de 
bedoeling van het allerlaatste liedje op jullie eerste cd?? er staan normaal gezien maar 14 liedjes op, maar 
toch kan je er 15 beluisteren... het is precies of jullie een liedje achterstevoren gezongen of opgenomen 
hebben... Wat is hier eigenlijk de bedoeling van??  
dikke kus, een fan 
XxXZottekeXxX 
 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. 
p.s. antwoord zou heeeeeeeeeeel tof zijn.. 
aub, verlos me uit m' n lijden!! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2004 
Hanne | http://www.looknmeet.be/hanny  
Genk (Belgium)  
 
jullie muziek is betoverend! kga jullie nieuwe cd vr mn mams haar verjaardag kopen dan hebk 2 vliegen in 1 
klap, n kadootje voor mn mamma en jullie nieuwe cd die ik stiekem uit mama haar cdrekje ga meestritsen :) 
x. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2004 
Gabriela Belmar  
Ciudad de Mexico (Mexico)  
 
Hello (please excuse my english, I speak spanish) 
 
Two years ago I saw a concert in the TV and I just love you.  
Since that day I began a searching for your records, but I couldn´t find theme here in my country or in USA.  
 
Today, I have "¨Lais" in my hands. I bougth it from Belgium via internet (PROXIS). 
Next month I´ll by Dorothea, and so... 
 
Congratulations and Merci beaucoup. 
You´re angels. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2004 
sara  
Geluveld  
 
Echt Laïs jullie zijn fantasties ieder een van mijn klas vind jullie muziek niet mooi maar ik vind het fantasties 
Ik hoop ooit eens een hantekening te hebben van jullie groetjes jullie grootste fan sara 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2004 
Lieven M.  
Ieper (Belgium)  
 
hellow meisjes van Laïs. 
Kwilde gewoon even kwijt (wel wat in vertraging) dat jullie het dit jaar fantastisch gedaan hebben op het 
folkfestival in dranouter. Ja, ja je hebt ook fans in dat godvergeten gat :). een geen zin om een optreden te 
doen hier in Ieper? hoop jullie volgend jaar weer te zien op Dranouter. 
 
vele groeten 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2004 



annelies  
Aalst (Belgium)  
 
Prijs ik mijzelf gelukkig dat ik nog een ticket kon bemachtigen voor het optreden in CC de werf (Aalst)!!! 
Wat kan ik zeggen??? Het was fantastisch, en die hele sfeer die jullie scheppen...zeker om nog eens over te 
doen, sinds dan ligt jullie cd elke avond op... 
Hoop jullie nog eens te zien op een plaats waar je wel kunt dansen...Want de trapjes in de middengang 
waren toch niet zo handig : ) 
 
*     *     *     *     * 
 
12-10-2004 
Karsten | http://www.schwedenstube.de  
Lübeck (Germany)  
 
Hello. I saw you at Rudolstadt Festival a few years ago. Since this fantastic, very special evening I hear your 
music very often. When do you come to Germany again? Many greetings, Karsten 
 
*     *     *     *     * 
 
12-10-2004 
anne  
baarle-nassau (Netherlands)  
 
hey lais, 
ik heb jullie op 9 okt. gezien met grensincidenten en ik wou even zeggen dat jullie echt super mooi kunnen 
zingen. 
ik vond het harstikke leuk. 
 
groetjes anne 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2004 
kim  
evergem  
 
kzou zo graag nen keer wa foto's van het lais liedboek zien ik eb em net besteld via proxis maar kan nie 
wachten om wa foto's van het boek te zien 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2004 
Lisette  
Baarle-hertog (Belgium)  
 
Hall, 
Nog even een vraagje, 
Hebben jullie de negelse teksten en liederen ook op een cd uitgebracht of zijn daar plannen voor? 
Ik vond het geweldig om liedjes te horen van Neil Young. 
Jullie uitvoering heeft geweldige indruk bij me achtergelaten. 
Groetjes Lisette 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2004 



Lisette  
Baarle-Hertog (Belgium)  
 
Hallo Lieve dames van Lais, 
We zijn fans van het eerste uur, ja zelfs nog van ver ervoor. 
Helaas hebben we jullie een tijdje niet kunnen volgen. 
Maar dat maakt dat we nu een staaltje te zien kregen van jullie ongelooflijke groei. 
Jemig het concert was indrukwekkend, de stijl verrassend en we hebben genoten tot op het laatste moment. 
Dat moment kwam dan ook veel te snel natuurlijk. 
Onze complimenten voor jullie mooie liedboek. 
Vele teksten kenden we natuurlijk wel, maar nu in een boek smangevat en dan nog met mooie foto`s erbij 
zal het vaak bekeken worden. 
hopelijk voor ons zal een volgend concert niet zo lang uitblijven. 
Veel succes en plezier en tot ziens. 
Groeten Lisette 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2004 
Altern Lesbian  
Zondereigen (Baarle-Hertog ;) ) (Belgium)  
 
You really touch me! God, never expected you were that great! But yesterday evening you prouved 
something to me! In fact I'm just can find words for it. Your voices, just so different, but together just like one 
sweet sound. love it! and also the things you brought us. I mean, the flowers, the "lightgame", it was just like 
magic. I hated myself i forgot my camera, cause this things i saw were to beautiful to forget. It was... like a 
said, don't have words for it. 
(niet te vergeten het bellenblazen!) 
 
You'll saw, I was staring at you. honestly, mostly to Jorunn... I like your hair! I was looking at you, you three 
girls, so weak, so female, so young so... ca me touch! 
 
And with a fan of you I guess, me and my friend danced... you'll saw... we were doing that "wake-dance"... I 
felt great. Wish it was still yesterday. 
 
In fact, I'm a Sarah Bettens 'nd k's Choice lover. But you can also break my heart with it, just like Sarah can 
do. And that's a compliment! ;-)... I hope to see you next year, on Dranouter, and hope to see Sarah there 
too. but ok, dream on! 
 
Succes girls! You rock! uhum? what did I say? YOU FOLK! 
 
Big hugss and kisses for you, Laïs, Jorunn, Annelies and Nathalie 
 
Ans 
the girl who enjoyed "grensincidenten" 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2004 
jan van der korput  
helmond nederland (Netherlands)  
 
Lieve dames van Lais Ik ben 61jaar en ben een grote bewonderaar. 
Heb alle vier de cd,s maar wacht op een optreden in het muziekcentrum Frits Filips in Eindhoven . 
Kunnen we dat binnekort verwachten.? 
Ga zo door ik hou van jullie. 



 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2004 
sarah  
(Belgium)  
 
ik wou gewoon zegge da jullie een supper goeie groep zijn 
en nog veel geluk! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2004 
François  
St Lo (France)  
 
Bonjour, 
Fan du premier jour et adorateur de vos 4 albums, je desespère de vous voir un jour en concert en 
Normandie (France) ou dans les environs. 
A bientot en live j'espère et félicitations 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2004 
Geertrui  
Merskplas (Belgium)  
 
Hallo, 
ik vind jullie muziek echt megagoed!!! 
Komen jullie niet nog eens op stage in Gooik? 
groetjes! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-10-2004 
stephen baxter  
glasgow scotland (United Kingdom)  
 
Realy enjoying your music, and so are all the people whom I introduce it to.So please , please , please do a 
gig in Scotland.Celtic Connections perhaps? We need cheering up because our football team is rubbish,and 
the weather is bad.But our pubs are good and you would be loved.So,what better excuse. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-10-2004 
Jan Devey  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Terug een prachtig theaterconcert in Aalst, de meisjes hadden er blijkbaar wel zin in, speelser dan in 
Roeselare, jammer dat het publiek iets aan de “stijve” kant was, het was moeilijk om ze van hun stoel te 
krijgen, niet tegenstaande de meisjes wederom hun opperste best deden. Ik heb er zeker terug van genoten 
en ik krijg er niet genoeg van. Dus Jorunn, Nathalie, Annelies, de band en Siegbert, van mij ben je nog niet 
af, misschien tot in Brugge. 
 
*     *     *     *     * 
 



08-10-2004 
Judith  
Lampertsloch (France)  
 
Bonjour 
J'aime beaucoup votre musique et je vous demande quand refaites vous un concert dans la région de 
haguenau ? 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2004 
Judith  
Lampertsloch (France)  
 
Bonjour 
J'aime beaucoup votre musique et je vous demande quand refaites vous un concert dans la région de 
haguenau ? 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2004 
Judith  
Lampertsloch (France)  
 
Bonjour 
J'aime beaucoup votre musique et je vous demande quand refaites vous un concert dans la région de 
haguenau ? 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2004 
jana  
9090 (Belgium)  
 
ik vind jullie muziek erg mooi, echt sprookjesachtig. daar hou ik van. 
nog veel succses in alles 
jana 
*     *     *     *     * 
 
07-10-2004 
Luc  
(Belgium)  
 
Echte toffe meiden leuk om te zien, lekker om te horen! Jullie concerttour loopt die door na november 2004? 
Jammer van de site, die is toch dringend aan een update toe. Nog steeds niets van het liedboek, moet nog 
altijd uitkomen? Ik heb al, gesigneerd zelfs! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-10-2004 
thiburs  
Pîtres (France)  
 
Sous le charme depuis le premier disque arrivé en france il y a quelques années, mais depuis votre passage 
dans notre région (petit couronne) en octobre 2002, plus de disques, comment peut-on se procurer les deux 
derniers, "douce victime" n'est ni à la FNAC, ni à Virgin...frustration profonde. Merci de m'informer... 



Hommage aux trois Belladomna. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-10-2004 
lore  
moorsele (Belgium)  
 
eventjes laten wetn dat ik heel blij ben dat ik jullie nieuwe cd gekocht heb douce victime. en ik kan het alleen 
maar aanraden aan anderen om hem zeker ook te kopen hij is gewoon megagoed! 
ik ben ook bli jdat ik al een ticket heb voor jullie concert in kortrijk in november! 
tot dan ik zit zeker op de eerste rij!!! 
 
daag 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
06-10-2004 
sandrine  
ronse (Belgium)  
 
heeeeeeyzzz lais, 
under muziek is echt SUPER !!! doe zo verder !!! ... dank zij m'n juffrouw (dorrothy) hebbek jullie muziek 
leren kenne, ... tis echt sjiek zenne .. khoop da'k jullie eens int echt es zie... :-) alléén byezz 
 
groeties,knuffies,kussies, sandrientjuh  
*     *     *     *     * 
 
06-10-2004 
Cesar Garcia Gomez  
torrelavega (Spain)  
 
Me gusta vuestra musica y me encantaria veros en directo .Seguir asi.Un saludo 
. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-10-2004 
kim  
evergem  
 
wanneer komt er een beeetje meer informatie over de lais liedboek op de site 
 
zodra er meer informatie bekend is over het Liedboek van Laïs, wordt deze op de website geplaatst - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2004 
jeroen verhegge  
geraardsbergen (Belgium)  
 
hallow,  
 
wou effe zegge hoe een supermooie muziek jullie make, heb al jullie cd's maar heb tot mn spijt nog maar 
een optreden van jullie gezien, en dan nog veel te lang geleden, want jullie speelden ergens voor kadril, 



omdat iemand uit onze familie erbij speelt. Dat was eigljk de groep waarvoor ik echt kwam, maar jullie frisse 
stemmen bezorgden me een aangename verassing en ontdekking die me nog altijd plezier doet! Proficiat 
met de toen gewaagde muziek in een niet-folk beminnend land dat ons landje toen was, maar daar hebben 
jullie zeker wat aan veranderd. 
Nog veel goeie muziek toegewenst! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2004 
Marieke  
Roeselare  
 
Jullie waren echt enorm zalig in Roeselare 
En voor de eerste keer dat ik naar een concert ben geweest in Roeselare werd er gedanst ( Bij deze hartelijk 
dank) . 
Het was echt een prachtig optreden. 
En wat een mooi liedboek . 
En dank u voor te komen signeren . 
Niets dan lof over jullie 
 
p.s . De t-shirts zijn veel te breed en te kort( de gele dan toch) Dit even terzijde 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2004 
Barbara  
Brugge (Belgium)  
 
Gisteren enorm genoten van Laïs in Roeselare. Het was niet de eerste keer dat ik jullie live zag, en het zal 
beslist ook niet de laatste keer zijn! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-10-2004 
Jan Devey  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Prachtig, prachtig en nog eens prachtig, er zijn gewoonweg geen woorden voor! Kom, zie, luister en 
bewonder, het is zoals het al door zovelen werd gezegd, het zijn engelen die neerdalen. Deze zondag was 
de mooiste zondag van mijn leven, eerst jullie mogen begroeten in Antwerpen op "het andere boek" en dan 
als afsluiter het concert in Roeselare. Ik ben nog steeds in de wolken. Via deze weg wil ik ook nog Siegbert 
even bedanken voor de leuke babbel na het concert. Doe zeker zo verder Annelies, Nathalie en Jorunn!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-10-2004 
tibby  
herentals (Belgium)  
 
ik heb gisteren voor het eerst een nummer van jullie gehoord.('t smidje) 
 
Ik moet zeggen ik was meteen verkocht. 
blijve zingen!!! 
 
groeten tibby /17 
 
*     *     *     *     * 



 
03-10-2004 
louise  
roeselere (Belgium)  
 
ik weet dat julli in de spil komen en het is al uitvekocht meschien zien we elkaar 
 
*     *     *     *     * 
 
02-10-2004 
een echte fan  
Maaseik (Belgium)  
 
Hallooo, ik wil jullie een dikke proficiat wensen met jullie optreden in Maaseik! Het was echt ongeloofelijk!! Ik 
hoop dat ik er bij kan zijn in Genk, echt waar!! 
 
Och ja, ik was diegene die rechtstond in de zaal 
 
*     *     *     *     * 
 
02-10-2004 
Elke  
Maaseik (Belgium)  
 
Hoi meisjes van lais 
ik ben gisteren naar jullie concert geweest bij ons in maaseik. En ik moet zeggen dat ik het super vond. 
 
Meisje op de 2de rij. :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
02-10-2004 
Lotte Timmers  
Houthalen (Belgium)  
 
Ik vind jullie fantastisch!!! Ik ga 16 oktober naar een concert van julie. ik ben Lotte Timmers ik ben 9 jaar ik 
ben een ongelovelijke fan van jullie. daaaag!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-10-2004 
Ingetje Leenders | http://www.noxa.net/xOx1ng3tj3xOx  
Dilsen-Stokkem (Belgium)  
 
Ik heb jullie gisteren in Maaseik bezig gezien, ik was al een fan, maar ben nu een veeeeeeeeeel grotere fan. 
Het was echt super!!!! Ik kijk al uit naar het volgende optreden. En de cd is ook heel erg goed!! Dank je voor 
de fijne avond!!! 
Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
02-10-2004 
Patricia Verelst  
ESSEN (Belgium)  
 
Hellllo,  



Zoals jullie hebben gezien ben ik naar jullie optreden in Deurne geweest. Amai, zo iets schoons heb kik in 
mijn leven nog nooit ni gezien zenne. en die stemmen. ni te doen!  
ik zou zeggen, doe zo voort! en tot in Baarle-Nassau-Hertog (B/N) 
 
X.X.X. PATRICIA 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 
Bart!!  
Houthalen (Belgium)  
 
Jullie zijn extreem goed! Daarom dat ik samen met mijn beste vriendin op 16 Oktober in Genk zal zijn! 
 
Nu, moesten julie dit toevallig voor die dag lezen: Zouden jullie haar dan misschien proficiat met haar 
verjaardag willen wensen ;) ze heet Nausikaa... 
 
of et nu gebeurd of niet, toch bedankt;-) 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 
Sophie  
Aubin-Neufchâteau (Belgium)  
 
Dag Lais, 
Ik heb jullie ontdekt dankzij onze school. Tijdens een hele dag, hebben we jullie liedjes en je groep leren 
kennen door een paar leuke aktiviteiten. We waren heel gemotiveerd om naar je concert in de Velinx te 
gaan. Het was heel verschillend van wat ik al had gehoord , maar het was toch heel mooi en heel leuk. Ik 
hield van de bijzondere sfeer. Ik vind dat jullie verschillende stemmen heel goed bij elkaar passen, zelfs 
zonder muziek, is er een prachtige melodie.  
We waren heel blij omda  
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 
Tamara Van Calster  
Sint Denijs-Westrem (Country not listed)  
 
Dag Laïs, 
ik heb een studie over jullie en mijn vraag is:in welke talen zingen jullie allemaal? 
Zouden jullie a.u.b willen antwoorden? 
Ik zou daar heel blij mee zijn. 
Groetjes Tamara 
P.S jullie hebben heel mooie liedjes. 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 
 
 
 
SIMON DERAM  
URGENT 
 
Bonjour, 
 
N..J.. EVENEMENTS recherche de nouveaux artistes ( GROUPES CHANTEURS-SES ORCHESTRES 
DIVERS DJ et sonorisations FANFARES TROUPES DEAMBULATOIRES) pour ses clients ( Comités 



d'Entreprises, Mairies, casinos etc... )sur la FRANCE, ALLEMAGNE, CHINE ET UKRAINE 
Merci de nous envoyer documentations 
avec photos et albums si possibles voir vidéos 
 
recherche pour arbres de noel  
des chanteurs et groupes pour enfants 
SPECTACLES CLOWNS MAGIQUE 
ET AUTRES 
 
envoyer courrier 
à 
 
N...J.. EVENEMENTS 
108 RUE DE LA GARE 
59470 ESQUELBECQ 
 
URGENT 
 
RECHERCHE ORCHESTRE 
pour le 14 JANVIER 2005 
A PARIS BANLIEUE 
pour animer une soiree 
de 19 heures à 01 heures 
Varietes, Musiques actuelles, Jazz etc... 
lors de la ceremonie des Voeux d'un Maire 
faire proposition par Fax 
03 28 20 19 86 
ou Email 
Envoyer documentations  
a notre adresse 
du Nord - Pas de Calais 
 
CORDIALEMENT 
SIMON 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 
Rachel  
Blegny (Belgium)  
 
Hallo !!! 
Jullie zijn fantastisch!  
Op jullie concert was ik echt door jullie muziek gecharmeerd! 
Ik voelde mij zo goed dat ik ofwel dacht dat ik dreef in de wolken ofwel dat ik meedeed aan een middeleeuws 
feest!  
Jorunn... toen je je boek op de trap zat te lezen, stond ik heel dichtbij jou! 
Ik ben gek op jullie groep! Elke dag luister ik naar jullie liedjes in mijn auto!  
Het is ongelofelijk! Iedereen kijkt naar mij op een vreemde manier! Ze nemen mij voor gek denk ik!  
Maar het is het onweerstaanbare effect van Laïs! 
Hoera " 't smidje!" 
Met vriendelijke groetjes 
 
ps: zou ik de volgende keer naast jullie op de schommel kunnen zitten? Het lijkt zo leuk ! 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 



Anne  
Erezée (Belgium)  
 
Ik kende Laïs niet voor het concert in Tongeren. Ik heb hen ontdekt dankzij de school. Ik was heel verbaasd 
tijdens het concert...Ik vond het fantastisch...Er was een hele goede sfeer..Ik kende dit soort muziek niet 
maar deze drie jonge vrouwen gaven me zin om meer liedjes te ontdekken. De studenten van Sainte - Croix 
waren heel gemotiveerd tijdens het concert!!! We dansten op het ritme van de muziek. Dat was heel leuk!!!! 
Daarentegen was het Vlaamse publiek bijzonder rustig!!! Hoe raar was dat voor ons!!! Waarom dansen ze 
niet op zo een meeslepend ritme, op de onstuimige liedjes?!!!! Gelukkig waren de studenten van Luik heel 
enthousiast en ze schepten een gezellige sfeer. De groep heeft hen waarschijnlijk opgemerkt.... 
 
Ik hoop dat de groep met hun goede werk zal doorgaan. Ik ben een nieuwe fan en ik zou graag meer weten. 
 
Groetjes, Anne. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 
Aurélie  
Glons (Belgium)  
 
Hallo Laïs !  
Ik kende jullie niet voor het concert van 24 september in Tongeren en voordat we met je liedjes op school 
werkten,en ik was helemaal niet teleurgesteld.Ik heb je muziekstijl veel gewaardeerd.Je drie stemmen 
passen goed bij elkaar.Ik vond het prachtig toen jullie acapella hebben gezongen. 
Er was een gezellige sfeer op het podium  
tussen jullie en de musicie.Ik vond het origineel toen jullie op de schommelen hebben gezongen. 
De sfeer in de zaal was uitstekend,we dansten en we waren blij de liedjes te kunnen herkennen en 
meezingen die we een beetje hadden geleerd.We klapten in onze handen toen de liedjes rythmisch waren. 
Ik denk dat de staanplaatsen de beste waren !  
Veel plezier verder !  
Aurélie 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 
Sophie  
Aubin-Neufchâteau (Belgium)  
 
Dag Lais, 
Ik heb mijn boodschap te vroeg gestuurd. Ik had nog een paar dingen te zeggen.  
Ik zei dat we jullie groep hebben ontdekt dankzij onze school. Tijdens een hele dag hebben wij je groep en 
liedjes leren kennen door een paar leuke aktiviteiten. We waren dus heel gemotiveerd om naar jullie concert 
in de Velinx te gaan.  
Het was heel verschillend van wat ik al had gehoord en gezien, vooral voor de sfeer,maar het was ook heel 
mooi en heel leuk! Ik vind dat je verschillende stemmen heel goed bij elkaar passen, zelfs zonder 
instrumentele begeleiding, is er een zeer prachtige melodie.  
We waren vooral heel blij toen jullie het Smidje,Opzij en Marie Madeleine hebben gezongen want deze 
waren precies de liedjes waarmee we met de klas hadden gewerkt . We hebben een beetje gezongen en 
gedanst.  
Kortom, wij hebben ons heel goed geamuseerd!  
Veel plezier verder! 
Met vriendelijke groetjes  
Sophie 
*     *     *     *     * 
 



01-10-2004 
debo  
luik (Belgium)  
 
Hey ! 
 
'gaat het goed? Vorige week ben ik naar het concert van Lais gegaan in Tongeren. Ik ben met mijn klas 
gegaan. Toen had ik de liedjes van Lais nooit gehoord. Ik was heel verrast. Hun liedjes zijn heel ontroerend. 
De harmonie van hun stemmen is geweldig want ze hebben heel verschillende stemmen en ze kunnen die 
heel goed en harmonisch naar voren brengen. Ik had veel plezier tijdens de avond. We hebben gezongen 
en gedanst.  
 
Groetjes 
 
Debo! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 
Stéphanie  
Liège (Belgium)  
 
Hallo, 
 
Ik heb uw groep ontdekt bij uw concert! Ik moet zeggen dat ik niet wist hoe ik erop zou reageren... maar ik 
werd positief verrast. Ik vond uw liedjes heel mooi en meeslepend. vooral de liedjes a-capella! Wat 
verbazende stemmen! Dat was de eerste keer dat ik naar dit soort muziek luisterde en ik vond dat leuk!!! Dat 
was een heel goede moment in een heel gezellige sfeer... Bedankt hiervoor. Steph 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 
Vincent | http://flyingfish.be.tf  
Luik (Belgium)  
 
Hoy iedereen... 
Ik ben een student van ISELL Sainte-Croix in Luik en we zijn met de afdeling Germaanse Talen naar jullie 
concert in Tongeren gegaan. 
Ik wilde juist jullie feliciteren. Dat was te gek. 
Voor het concert kende ik de band niet goed behalve een paar liedjes (meestal Opzij (even als die niet van 
jullie maar van Herman Van Veen komt) want ik moest met een vriend dit liedje leren spelen (met de gitaar) 
en leren zingen voor een activiteit op school). 
Ik hield veel van de polyfonieke stemmen, het ritme, de gitaar, kortom alles: ik heb gevonden dat jullie 
muziek te goed klinkt... 
Ik heb ongelofelijke haast dus veel plezier verder en dag, tot ziens, adieu, het ga je goed. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 
Cédric Thoreau | http://www.yellowsubmarine.com  
Jupille (Luik) (Belgium)  
 
Dag Lais! 
De muziek die jullie maken klinkt echt goed! We hebben verschillende activiteiten met de klas voorbereid en 
beleefd (we studeren om leraar nederlands en engels te worden) voordat we naar jullie concert gingen (het 
concert in Tongeren). 



Mijn activiteit ging over het liedje "opzij", en ik moet zeggen dat het een prettig liedje is. Het werk over de 
teksten en de verschillende melodieën bewijzen dat jullie echte artisten zijn! 
Jullie hebben veel troeven om internationaal bekend te worden en ik twijfel er niet aan dat het zal 
gebeuren!!!! 
Hopelijk zal ik nog heel veel over jullie horen! 
 
tot ziens en veel succes! 
Cédric 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 
Lindsay  
Liège (Belgium)  
 
Met mijn Nederlandse klas zag ik Laïs op concert in Tongeren. Ik had alvorens niets over Laïs gehoord. 
De liedjes waren leuk en verrasend ,en de sfeer was bijzonder in de zaal. Het was vreemd dat het Vlaamse 
publiek zo stil was. In Luik zijn er altijd mensen die dansen tijdens de concerten. Dat brengt een uiterst 
goede feestsfeer. 
Dat was toch een gezellige avond met mijn vrienden en goede muziek. 
Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 
franco  
blegny (in de provincie Luik) (Belgium)  
 
Hoi Laïs, 
ik ben een student van ISELL St-Croix, een Hogeschool in Luik. 
Voor het concert in Tongeren kende ik niks van Laïs. Op school had ik alleen een paar liedjes gehoord en 
een paar inlichtingen gelezen over de groep maar niet zo veel. Ik ben op het concert geweest en het was 
heel goed. De sfeer was leuk en jullie zongen perfect. Dat was een mooie ervaring voor mij. 
Ik wens jullie veel plezier verder. Ik ben er zeker van dat jullie erg populair kunnen worden in Wallonië. 
Tot volgende keer. 
Groetjes. 
Franco 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2004 
lientje  
westmalle (Belgium)  
 
ik zen gistere no een optrede gewist!!!!!!! zaleeuuuuugggghhhhh!!!!! 
in deurne.... 
ik heb er echt van genote!!! 
dankjewel lais!!! 
er staan nu ook handtekeningen op menne cd!!!! hihi 
amai.... ik hem gistere toch nog wel een half uur nodig gehad om te bekome.... zo goe vonnik het.... 
joepiejeeeee!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-09-2004 
Patricia Verelst  
ESSEN (Belgium)  



 
Weet er aub iemand waar ik het singeltje vant smidje kan kopen? kben er nu al zo lang naar op zoek en kwil 
die echt wel hebben! 
X.X.X.X.X.X PATRICIA 
ps: gullie zij echt wel bangelijk goe!!) 
 
*     *     *     *     * 
 
28-09-2004 
Micha | http://www.michaelschimek.de  
Neumarkt / Bayern (Germany)  
 
Hi lais,  
I find your home page for you super. 
Compliment. 
Greetings from Germany. 
 
Bye 
Micha 
 
*     *     *     *     * 
 
28-09-2004 
een grote fan  
machelen (Belgium)  
 
Ik heb laïs ondekt door een super goede vriendin van op kamp. 
Zij zong jullie liedjes heel vaak als we op de bus zaten of op dagtocht gingen. 
Ik vond dit echter wel heel mooi ! 
Daarom vroeg ik ook welke muziek dat ook was. 
Ik was direct verkocht ! ! ! Ik kan er uren naar luisteren  
Stop zeker niet met muziek maken want jullie zijn echt fantastisch ! Ik vind het ook super schattig dat 
landertje geboren is ! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-09-2004 
 
 
 
Verlang al tot zondag in Roeselare 
 
*     *     *     *     * 
 
26-09-2004 
Patrick  
TONGEREN (Belgium)  
 
Ik ben met de familie (vrouw en 2 dochterjes Annelies&Caroline) naar jullie optreden komen zien vorige 
vrijdag te Tongeren. Het was gewoon schitterend!!! Ik luisterde al elke dag naar jullie CD's, maar nu ben ik 
een echte fan geworden en mijn dochterjes ook. (Jullie CD staat trouwens op op dit ogenblik). Een dikke 
proficait. Tijdens het optreden kun je zien dat jullie een diep gevoel hebben voor echte muziek. Nog even dit: 
Bedankt ANNELIES, omdat je 's avonds laat de CD van m'n dochtertjes hebt gesigneerd. Ze zijn er trots op! 
Veel succes alle drie en blijf nog lang liedjes maken; ik denk dat jullie een positieve invloed hebben op het 
gemoed van vele mensen. Wij komen dra nog eens naar één van jullie optredens... 
 



*     *     *     *     * 
 
26-09-2004 
annelies  
 
 
eeejjj jullie zij kei cool en veel geluk me leis 
*     *     *     *     * 
 
26-09-2004 
anke  
zelem (Belgium)  
 
eej lais ik vind jullie kei tof en ik ken jullie door een vriendin als zij jullie nie kende kende ik jullie ook nie en nu 
heb ik kei veel liedjes van jullie en julliu drie zijn kei tof nathalie. annelies. en jorunn en annelis( naamgenoot) 
veel geluk me u kindje ik wil weten of het een jongen of een meisje is en hoe het heet 
nog véééél geluk me lais en ik hoop dat jullie nog véél beroemder worden en nog veel mooie liedjes 
uitbrengen 
*     *     *     *     * 
 
26-09-2004 
hanna  
kalmthout (Belgium)  
 
hooooooooooooooooooooi lais  
liedjes zijn weer super goed hé  
ik ben soms verslaafd aan die cd's .  
ik weet niet hoe het komt , maar overal  
waar ik kom zie ik iemand van jullie . 
het meest zie ik Jorunn .  
Annelies , jullie geboortekaartje van Lander 
is wel schattig , ik heb het ergens gezien .  
OK . daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag 
 
*     *     *     *     * 
 
26-09-2004 
vanderheyden annelies  
zelem (Belgium)  
 
super ilove lais 
*     *     *     *     * 
 
25-09-2004 
soetkin maes  
turnhout (Belgium)  
 
hoj meisjes van lais, 
ik ben een 14 jarig meisje en ik kom van turnhout ik ben al heel lang fan van jullie ik hbe al jullie cd's ik ben 
ook pas naar een optrede in de warande geweest van jullie op donderdag 23 september da was geweldig 
echt waar .ik heb ook 2 posters op men kamer van jullie hangen en mijn papa is een grote fan van 
folkmuziek ook van jullie.nu had ik een vraagske .ik zou graag jullie handtekeningen hebben maar ik weet ni 
hoe ik daaraan kan geraken .weten jullie soms hoe dat zou kunnen ??? ik zou het echt heeeel graag hebben 
.ik ken ook al veel liedjes van jullie uit mijn hoofd da is echt wel leuk vind ik.allé ik hoop dat jullie een 
antwoord weten op mijn vraagje en tot nog eens misschien eh groetjes  
soetkin 



(annelies veel succes met je kindje) 
 
*     *     *     *     * 
 
25-09-2004 
Aline  
Hoeselt (Belgium)  
 
Ben 24 september naar het optreden in tongeren geweest . Vond het het beste optreden ooit. Zelfs de 
t-shirts waren mooi. Ik heb da ook 1 gekocht. ...xxx...aline 
 
*     *     *     *     * 
 
25-09-2004 
Lisa  
Essen (Belgium)  
 
Helloowie! 
Ik kom donderdag naar Deurne en 15 oktober naar Lier :-)Misschien herken je mij, Nathalie, want ik heb 
maandag 20 september tegenover u op den trein gezeten. Ik wou een handtekening vragen, maar ik durfde 
niet+ dat ik ook niet wou ambeteren in je vrije tijd. Hopelijk durf ik in Deurne of Lier wel een handtekening te 
vragen:-)  
 
Tot donderdag, groetjes Lisa ;-) 
 
*     *     *     *     * 
 
24-09-2004 
gert-jan  
vilvoorde (Belgium)  
 
hey lais , ik heb gelezen in het annoncenblad dat jullie een optreden geven in cc het bolwerk op zaterdag 23 
oktober. hoe komt het da deze die niet vermeld is op jullie site ? 
 
*     *     *     *     * 
 
24-09-2004 
Elien  
Turnhout (Belgium)  
 
Ik heb een vraagje, ik heb jullie gezien in turnhout en ik wou weten hoe het liedje heet dat gezongen word in 
Bretagne. Want dat vind ik een mega lied, zou iemand mij kunne helpen? 
JULLIE ZIJN DE MAX!!! 
 
groetjes elien 
 
*     *     *     *     * 
 
24-09-2004 
dd  
dd (Belgium)  
 
rest 
 
*     *     *     *     * 
 



23-09-2004 
Katrijn  
Poperinge  
 
we moeten een werk maken in onze muziekles en we dachten aan laïs , we zitten met een probleem ... 1 
van de vragen is , hoe kwamen ze aan de naam laïs .... weet iemand het ?? plzz zend het me in mail...xxx 
alvast bedankt 
 
*     *     *     *     * 
 
23-09-2004 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
waar zal je het laïs liedboek allemaal kunnen kopen? 
 
*     *     *     *     * 
 
22-09-2004 
ss  
fff  
 
test 
 
*     *     *     *     * 
 
21-09-2004 
Stimpy  
Rotterdam  
 
Ik ben er al helemaal klaar voor! 13 november, De Doelen te Rotterdam.  
Zat ik al tijden te wachten dat jullie een beetje in de buurt zouden komen optreden, hoef ik er nu maar tien 
minuten voor te lopen! 
Nog een paar weken voorpret en dan een avond heerlijk genieten. 
 
Groeten, 
Stimpy. 
 
 
p.s. kan iemand me helpen aan het verhaal achter het lied 'Dorothea'. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-09-2004 
vince  
lier  
 
jullie zijn vergeten te melden dat Lais ook op het andere boek komt zingen ter voorstelling van hun nieuw 
boek dat ze uitbrengen. 
 
 
het andere boek vindt plaats tijdens het weekend van 2,2,4 oktober in plantin moretus hogeschool in 
antwerpen. 
 
*     *     *     *     * 
 



20-09-2004 
tinke  
middelkerke (Belgium)  
 
heb jullie gisteren gezien op het podium van leffingeleuren..gewoon de max... 
gewoon jullie bezig zien op het podium is gewoon geweldig...zo onschuldig ...zo zacht..zo kweet het 
nie...maar toch krachtig en prachtige teksten...doe zo voort...en prachtige meisjes... 
 
*     *     *     *     * 
 
20-09-2004 
Hans | http://www.helpen.be  
Turnhout (Belgium)  
 
Na zalig optreden in Turnhout hed gulle zalig de tent van Leffingeleuren plat gespeeld.. sjiek meide en 
proficiat mej de kleine 
 
*     *     *     *     * 
 
20-09-2004 
Sarah Moulaert  
Leuven (Belgium)  
 
Hey,  
 
Ik had van mijn moeder voor m'n verjaardag 2 tickets gekregen voor het concert in de Schouwburg van 
Leuven op 22 oktober. Nu is het zo dat ik die avond zelf toneel moet spelen. Dat wil zeggen dat ik niet kan 
gaan naar het concert en ik dus iemand zoek die de kaartjes zou willen overnemen. Ze kosten 20€ per stuk 
en de plaatsen zijn op de 2e rij van de Parterre (gelijkvloers voor het podium)  
Je kan me het beste contacteren via mail: sarahmoulaert@hotmail.com  
 
Vele groetjes  
 
Sarah Moulaert 
 
*     *     *     *     * 
 
20-09-2004 
Kevin  
Middelkerke (Belgium)  
 
Leffinge Leuren  
 
beestig goed geamuseerd, jammer dat jullie al jullie bekenste liedjes niet gespeeld hebben 
 
nathalie xxxxxxxx :) 
 
En proficiat met jullie kleine mannen 
 
enjoy cocaine 
 
*     *     *     *     * 
 
20-09-2004 
Jan Devey  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  



 
Pracht optreden op LeffingeLeuren 2004, een echte streling voor de oren en héél zeker voor de ogen. Doe 
zo voort Annelies, Nathalie en Jorrun. 
Annelies en Siegbert een dikke proficiat met Lander, leuk kindje, ben vereerd het te mogen begroeten 
zondag in Leffinge backstage. 
*     *     *     *     * 
 
19-09-2004 
marcel  
deventer (Netherlands)  
 
ik geniet erg van jullie muziek die mij diep raken, bedankt hiervoor. nog een vraagje of jullie kunnen vertellen 
of het woord doran komt van dorothea of dat het van iets anders komt. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-09-2004 
jante  
kontich (Belgium)  
 
alo allemaal 
 
twas effe om te zegge da jullie fantastisch zijn ik hou enorm veel van jullie muziek en jullie zijn kei goed in 
het geen jullie doen en ik wou eens iets vrage é ik weet da et misschien een beetje onbeleefd gaat klinke é 
ma euum hoe jong zijn jullie eigenlijk en waar wone jullie enzo??? 
 
 
groetjes jante 
 
*     *     *     *     * 
 
19-09-2004 
Stephanie  
Lanklaar(kort bij maasmechelen :P) (Belgium)  
 
Wieeeeeeeeeh jullie roeleren echt waar!!! 
op dit moment luister ik naar Klaas :D 
echt coooool 
ik kom 1oktober naar jullie kijken in maaseik!!! 
wieeeeeeeh doe echt verder!! groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
19-09-2004 
Joyce | http://groups.msn.com/WitchesWorld  
vilvoorde (Belgium)  
 
Hey, 
ik kom echt tot rus by het horen van jullie muziek,jullie hebben een prachtige stem,blyf zo verder doen! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-09-2004 
bert  
machelen (Belgium)  
 



hallo, jullie hebben fanatastishe muziek maar ik zoek een leidje van jullie " de ballade van boon" 
ik vind dit leidje nergens ( winkelketens, muziekwinkels...) 
weten jullie soms waar ik dit liedje kan vinden ??? 
 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2004 
godard philippe  
nassogne (Belgium)  
 
ik heb vier albums van die groep net ontdekt. 
ik vind die muziek zo leuk met al di ouwe liedjes. 
ze geven een concert in Marche in november. 
Dat is niet ver van mijn dorp. Dat zal ik zeker niet missen. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2004 
Depouvre Jana  
Poelkapelle (Belgium)  
 
Laïs, 
Ik ben een enorme fan van jullie ik kan al jullie cd's bijna van buiten. ik heb jullie al een paar keer gezien in 
dranouter. doe absuluut zo verder 
 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2004 
kim cauchie  
(Belgium)  
 
!!!!!!!!!! ik ben echt SUPERRR...... blij dat er een laïsliedboek uitkomt das gewoon nie normaal oe wijs!!!!!! 
das gewoon echt een droom boek : ) joegoe....... kben echt super blij : ) en annelies nog veel plezier mee je 
landerke hé! 
 
hele vele kusjes van kim c. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-09-2004 
martin  
(France)  
 
Laïs, toujours magnifique, mais vous nous manquez en France !!! Quand est-ce que vous chanterez près de 
la Bretagne ??? 
Je vous adore !! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-09-2004 
Lisa Vandenbroucke - 7 jaar  
Veldegem (United States)  
 
Ik ben samen met papa en mama naar Dranouter geweest. Ik vond het een zeer mooi concert. Weet je dat 
ik al veel liedjes van Laïs van buiten ken? Ik heb aan papa gevraagd of hij nu zeker de nieuwe CD zal kopen. 
Een grote fan, Lisa 



 
*     *     *     *     * 
 
15-09-2004 
Karen  
Ieper (Belgium)  
 
Hey, 
Jullie maken erg mooie muziek. 
Kheb het voor het eerst gehoord op kamp. 
Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
15-09-2004 
Gust | http://degustiszonentoffe.org  
Gustegem (United States)  
 
Golle zijt lekkere griete!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-09-2004 
Tine | http://www.geocities.com/td_mapei/bailaodobrasil.html  
Mol (Belgium)  
 
Beste 
 
Via deze weg zou ik U willen informeren over onze benefiet "Bailão do Brasil", die doorgaat op vrijdag 22 
oktober 2004 in Ranst. 
 
Deze benefietavond wordt georganiseerd door 2 opvoeders van het DVC Zevenbergen in Ranst en is ten 
voordele van het "Asilo São Vicente de Paula", een opvangtehuis voor 52 bejaarden met een mentale 
handicap in het dorpje Poço Fundo, in Brazilië. 
 
Het opvangtehuis verkeert in een zeer erbarmelijke staat en is dringend toe aan enige renovatie. De 
opbrengst van deze benefiet gaat dan ook integraal naar dit project. 
 
Al wie ons project wil steunen, klik op het webadres onderaan en vul gerust het guestbook in! Het is tenslotte 
voor een goed doel! 
 
Muito obrigado & vele Braziliaanse groetjes! 
 
Tine Dierckx 
 
Bezoek zeker deze site:  
http://www.geocities.com/td_mapei/bailaodobrasil.html 
*     *     *     *     * 
 
12-09-2004 
Maxine  
Oostende (Belgium)  
 
Helaba!!  
 
Ik kom echt tot rust bij het horen van jullie muziek. Ooit werd aan jullie gevraagd of jullie een beetje als K3 



waren. Jullie antwoord, zijnde: Wij zijn veel beter, vond ik fantastisch!! Juist omdat jullie muziek op één of 
andere manier anders is, dan het alledaagse liedje, maakt het speciaal. Ik zou zeggen: doe vooral zo voort!!  
 
Vele groeten  
 
Maxine xx 
 
*     *     *     *     * 
 
12-09-2004 
Viet-Tâm | http://groups.msn.com/doefieforum  
Zaventem (Belgium)  
 
Ongelofelijk, ik ben gisteren naar een feest geweest, een vriend had jullie cd gekocht, had het op die feest 
laten spelen, en ik vond ONGELOFELIJK goed dat ik die ga kopen, al jullie cd's! Want ik ben al lang zot op 
volkslieden, en nu ook wel beschaamd dat ik jullie nu pas ken! Groeten, Viet-Tâm 
 
*     *     *     *     * 
 
12-09-2004 
Klaartje Lesage en Siska Caron  
heuvelland en watou (Belgium)  
 
hallo, 
wij zijn klaartje en siska en wij zouden graag iets speciaals doen. 
ik (klaartje) kan harp bespelen en ik (siska) kan goed zingen. 
wij zouden graag het liedje van dorothea zingen maar wij hebben (en vinden ) de partituren niet. 
zou het mogelijk zijn om die partituren te krijgen. 
zoja hoe??? 
 
met vriendelijke groetjes klaartje en siska 
 
*     *     *     *     * 
 
11-09-2004 
christian weber  
TRIER (Germany)  
 
Hallo ihr 3, 
spielt ihr auch mal in der ecke von TRIER oder SAARBRÜCKEN??? wäre total toll, eure neue CD ist 
wunderschöön, auch wenn ich nicht soviel verstehe, aber die stimmen und die musik, toll. 
liebe grüsse aus trier von Christian :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
10-09-2004 
Emilie  
Paris (France)  
 
Bonjour, 
Je viens de découvrir Laïs et je tiens à vous dire que j'adore votre musique, vos voix, vos textes (lorsqu'ils 
sont en français et que je peux les comprendre bien sûr...). Je n'ai pas encore eu la chance de vous voir en 
concert mais j'espère pouvoir bientôt, lors de votre prochaine tournée. Je connais essentiellement le disque 
"Dorothea" et j'avoue qu'il m'emporte loin du monde réel, plutôt dans un lieu loitain et féérique, où tout peut 
se produire... c'est essentiel, la magie. 
Encore merci, 



Emilie 
 
*     *     *     *     * 
 
09-09-2004 
Lorein Mieke  
Lint (Belgium)  
 
Hejla!  
De muziek van Laïs heeft echt stijl en zoveel klasse!! De tekste zijn super en de melodiën fantastis! Een jaar 
geleden op kamp hebben we een dans op 't smidje geleerd en die hebben we ook deze zomervakantie op 
kamp veel gedanst! Daarom gaat een taak van Godsdient -over een bijzonder liedje voor jezelf- ook over dit 
nummer!  
 
Ik wens heel de groep nog veel! super veel! succes en een dikke zoen aan iedereen die dit leest! 
Mieke (15) 
 
*     *     *     *     * 
 
09-09-2004 
Pascale Rigolet-Bonnet  
Luik (Belgium)  
 
Dit is nog geen reactie maar een verzoekje.. 
Op 24 september zullen we met een groep 55 studenten (regenten germaanse talen)naar Tongeren gaan . 
Om onze franstalige studenten wat op het concert te kunnnen voorbereiden zouden we graag willen weten 
welke liedjes julllie zullen zingen. 
Verder zou een groepje studenten een kort interview van jullie willen filmen om het later in het schooljaar te 
kunnen gebruiken als ze stages lopen in het middelbaar onderwijs. Zou dit juist voor of na het concert 
mogelijk zijn? 
Met vriendelijke groeten, 
Pascale Rigolet 
 
*     *     *     *     * 
 
07-09-2004 
Esther  
Maastricht (Netherlands)  
 
Ik vind jullie muziek zeer origineel (Britney Spears, eat your heart out!), van kwalitatief hoog nivo en een 
genot om naar te luisteren. 
Mijn persoonlijke favoriet: Tria cantica eucharistica. Geweldig arrangement en haarzuiver gezongen. 
Complimenten! 
 
Ik hoop nog veel van jullie te horen! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-09-2004 
marine couderc | http://matheierearoulettes.com  
arras (France)  
 
Moi j'ADORE Laïs. 
J'ai même commandé le dernier cd en Belgique car il n'est malheureusement toujours pas disponible en 
France (du moins, il ne l'était toujours pas mi-aôut). Quand sera t-il disponible car beaucoup de mes amis 
l'attendent avec impatience ?! 



Le dernier album est superbe, bravo !! 
Le seul reproche que je ferai c'est au niveau "emballage" . Je trouve qu'il y a un peu trop de photos des Laïs 
sous toutes les coutures ... je trouve que ça donne un côté un peu "défilé de mode" qui contraste avec la 
profondeur du reste. 
Mais bon, ce n'est que mon avis et cela n'enlève rien à l'admiration que j'ai pour ces grandes artistes..! 
A bientôt en concert ! 
*     *     *     *     * 
 
04-09-2004 
Ghys Jean-Pierre | http://www.cracasbl.be  
Tournai (Belgium)  
 
Hello, girls, Ik was te Dranouter 1996...what a nice show... 
Ik heb Dorothea gevonden en luister graag naar deeze CD.... omdat ik probeer ook medievale zangen te 
zingen met The CorpS (zie website www.cracasbl.be) 
Ik zou graag een paar teksten zenden en luisteren naar uw werk erop. 
Sorry voor mijn heel ver nederlands (ik heb mijn last exam heel vroeger (20 jaren ongeveer) gehad) 
Proficiaat voor die zangen en tot ziens, mischien te kortrijk in november. 
JiPé ook benoemd "Conrad". 
 
*     *     *     *     * 
 
03-09-2004 
Gerrit  
Mechelen (Belgium)  
 
Hallow 
Ik heb jullie muziek op kamp voor het eerst gehoord en was direkt weg van jullie!!!! 
Groetjes een fan 
 
*     *     *     *     * 
 
03-09-2004 
Josephin Hellmich  
Leipzig (Germany)  
 
hallo ihr drei. 
habe euch leider sehr lange nicht singen gehört, aber ich hoffe, ich habe bald die möglichkeit euch wieder 
live zu erleben. habe euch vor etwa zwei jahren beim tanz und folkfestival in rudolstadt kennengelernt und 
ich würd mich wahnsinnig freuen, wenn ihr bald wieder in deutschland spielt. 
 
eure homepage gefällt mir sehr gut. bin zufällig hier gelandet, weil ich euch in meiner schule vorstellen 
möchte und da einige information brauch. 
macht weiter so. 
hoffe bis bald. 
viele liebe grüße, 
fini. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2004 
Johan  
New York (United States)  
 
Zojuist kreeg ik van mijn vrienden (om mijn heimwee naar huis welicht wat aan te wakkeren) de dvd 
'Nieuwegein aan Zee' van Spinvis in de brievenbus. Tijdens het bladeren op de dvd kwam ik in aanraking 



met Lais [dubbele puntjes op de i kan ik even zo snel niet vinden...] en werd ik even stil van de natuurlijk 
schoonheid van Nathalie. Amai! [juiste stem, juiste huid, maar ook de rest zag er fantastisch uit...] Wat jullie 
er verder mee kunnen weet ik ook niet. Wilde het even kwijt. Complimentje voor Nathalie... Geh kunt meh 
krehguh! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2004 
Bert van Bree  
Hamont (Belgium)  
 
Prachtig, die nieuwe cd van laïs, juist gekocht voor € 19,95, blijkt dus dat hij beveiligt is tegen kopieren en ik 
hem dus niet kan gebruiken in mijn auto (mijn cd-lezer in de auto kan niet om die beveiligingen heen!) ik vind 
dit ongelooflijk jammer. Ik zal dus nooit meer een cd van laïs kopen simpelweg omdat ik hem niet kan 
afspelen waar ik wil. Dan vind ik 19,95 euro voor 38 minuten muziek die ik alleen thuis kan afspelen een 
beetje veel... 
Jammer maar helaas. 
Ook is hij niet transporteerbaar naar mp3 zodat mijn mp3speler hem ook niet aan kan, gevolg: tijdens het 
joggen ook geen laïs... 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2004 
Musketier II | http://www.chiromaldegem.be.tf  
Maldegem (Belgium)  
 
Iep trio!! 
'n Tijdje geleden kocht 'k 'n cd van Laïs waarvan 'k maar één liedje echt goe kende, maar er staan 
verschillende liedjes op die 'k zelf ook heb geleerd in de muziekschool. tis leuk om 's liedjes eens volledig in 
'n andere interpretatie te horen!! Jullie stemmen zijn écht heel goed! Hopelijk kom 'k jullie nog 's tegen... Folk 
komt terug door de grote poort en Laïs is er zeker bij!! 
 
Liefs, musketier II 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2004 
Sophie  
Bocholt (Belgium)  
 
Ik vind de muziek van julie super goe!!! 
't smidje is mijn favoriete liedje 
i love lais forever 
groetekes Sophiexxx 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2004 
Bart Deneucker  
Brussel (Belgium)  
 
Wanneer komt jullie muziek gearangeerd voor mannenstemmen uit op bladmuziek? 
graag willen wij met homomannenkoor 
Zangzaad een programma van jullie muziek uitvoeren. 
 
*     *     *     *     * 



 
30-08-2004 
tineke  
sint-michiels (brugge) (Belgium)  
 
hey hey heyyyyyyyyyyy! 
een vraagje..... 
kan iemand het liedje 't jeugdig groen doorsture? want kzou da graag op mijn computer hebbe staan 
thanks 
dikke smakkerds 
tineke 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2004 
Danilo  
Arapiraca (Brazil)  
 
Laïs, I'm only here to tell you that I'm really your fan! Your songs are really nice! And you are really beautiful 
too! 
I would lik to know if you one day will visit us here in Brazil! 
And I already want to make nem friends on MSN to chat about them! 
Bye! 
 
La6is, estou aqui para somente dizer que sou realmente seu fã. Suas músicas são muito legais e vocês 
também são muito bonitas. 
Eu queria saber se vocês um dia vão fazer um show por aqui no Brasil. 
E que também quero fazer amizades com o pessoal que gosta de Laïs também. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-08-2004 
Famke  
Riemst (Belgium)  
 
aloha, 
ik moe persoonlijk zegge dak uw muziek eel mooi vindt,en ik wou da ik zo kon zinge. 
Hopelijk kank de 24e kome kijke na ulle in de velinx in tongere. 
 
ooh,en proficiat me de klein! 
 
groetjes 
Famke 
 
*     *     *     *     * 
 
29-08-2004 
charlotte  
oordegem  
 
jorunn, 
bedankt voor de leuke workshop in flanders ethno! 
ik kom zeker naar het optreden kijken in aalst in de werf! 
groetjes 
sjarlot 
 



*     *     *     *     * 
 
28-08-2004 
lotte en alexandra  
wildert-essen (Belgium)  
 
dag lais, 
we vinden jullie cd zo goed dat we hopen dat er nog veel andere uit komen!!! 
dag lais 
X nichtje en alexandra 
 
*     *     *     *     * 
 
28-08-2004 
Esther | http://www.partyanimal/Estherxxx  
Bocholt (Belgium)  
 
lais is kei vet alle liedjes mega 
supah 
 
lais jullie zijn goe heel veel groetekes  
 
Esther xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
28-08-2004 
Marie  
Quzantro (Chile)  
 
WOoowwww, jullie zijn echt waar goed! Ik was erbij toen jullie voor het eerst in Gooik zongen , en was direct 
verkocht!! 2 jaar later verhuisde ik naar Chili en ik kom elk jaar terug om toch zeker 2 concerten te kunnen 
horen!!!!! Ik heb al jullie cd's en mijn Chileense buren kunnen al helemaal meezingen :-) NOg veel geluk , 
Lais!! 
xxx Marie 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2004 
moi  
rijmenam  
 
jullie zijn suuuuuuuuper mega muzieeeek !!!! 
blijve gaan !!* 
 
 
zoen MIJ MOI MOU 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2004 
Nele Geerts  
Parijs-Marne La Vallée Bailly Romainvilliers (France)  
 
Een dikke proficiat voor Annelies en Siegbert!!! 
Ik hoop in het najaar nog eens naar België af te zakken voor een van jullie concerten. Heb in ieder geval 



prachtige herinneringen van de afgelopen jaren aan jullie... 
 
*     *     *     *     * 
 
26-08-2004 
Pierre Van den Broeck  
Bruxelles (Belgium)  
 
Bonjour, après ce fameux concert du 17 et 18 aout, je ne pouvais m'empecher de passer vous faire un petit 
bonjour. 
J'espère vous revoir tres bientot et je vous iendrai au courant pour le making of... 
Un tout grand merci pour tout je garderai un souvenir inoubliable de ce concert et de ces moments partagés 
avec vous.  
Je vous embrasse. 
 
Pierre Van den Broeck 
 
*     *     *     *     * 
 
25-08-2004 
iris | /  
Schilde (Belgium)  
 
al ben ik ook maar 13 j. ik vind die muziek mooi ik ben altijd fan van lais geweest doe zo voort anneliesen zo 
goed irisxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
24-08-2004 
Stephanie | http://www.hebikniet.org  
Tienen (Belgium)  
 
Driedubbele boodschap: 
1. Beste Mijnheer Brosens, dank u wel dat U mij voor u liet staan. We hebben heerlijk kunnen genieten van 
het optreden op Dranouter 04 dankzij u: het is zoveel leuker als er geen lange mens voor je staat ;-). 
Bedankt! 
2. Zoals reeds boven beschreven was het optreden op Dranouter het origineelste dat ik al van jullie gezien 
heb (muzikaal ook het beste) maar, beste Laïs, waar was jullie bisnummer? 
3. Annelies en Siegbert, van harte gefeliciteerd. Fijn dat meteorietenkind Lander heeft mogen instorten! 
 
Groetjes en bedankt voor de heerlijke kippenvelmomenten die jullie mij al bezorgden! Keep up the good 
work! 
Stephanie 
 
*     *     *     *     * 
 
24-08-2004 
Alioschka  
wijtschate (heuvelland) (Belgium)  
 
hallo  
ik vind jullie nieuwe cd geweldig ik werk in het labyrint in kemmel en daar worden al jullie cd afgespeeld 
maar ik heb de cd ook thuis! in dranouter waren jullie zeer goed!! 
en jullie kleding vind ik prachtig  
groetjes -xxxx- 
*     *     *     *     * 



24-08-2004 
Tim Marston  
State College (United States)  
 
All I've heard of Lais has been from this website but I really want a CD, the music is gorgeous. Dutch is also 
a very beautiful language and I don't have a clue what they are saying but it sounds amazing. I don't know 
how to get a CD over here in the United States! How would I get a CD over here? 
 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2004 
de smedt jeannine  
vrasene (Belgium)  
 
een optreden bijgewoond in Lokeren op de lokerse feesten : prachtig ; de moeitte waard ; voor herhaling 
vatbaar ; nog succes gewenst in het verdere leven zowel privé als proffisioneel . 
 
*     *     *     *     * 
 
22-08-2004 
jepke en hanna  
ekeren (Belgium)  
 
hoi! 
wij zijn nichten! 
en wij vinden jullie super goed. 
wij kennen jullie al ongeveer van jullie eerste cd.en we waren al onmiddelijk fan! 
wij hebben nog met jorunn haar broertjes in de klas gezeten !! 
alle ja we hebben al veel naar jullie geluisterd en hebben samen met jullie gezongen op midwinter! 
en we wensen annelies veel geluk met haar kers verse zoon! 
dikke kussen jepke en hanna 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2004 
xinelo | http://dvtg.f2o.org  
Galiza (Spain)  
 
Je voulais tout juste vous feliciter pour quelque chose que j'ai toujours bien aimé dans vos albums: votre 
poliglotie. Je crois que vous avez chantez en anglais, occitan, suédois ou finois? (la chanson Tina Vieri) et 
bien sûr en français et flammand.  
 
Je profite pour vous inviter à chanter un jour quelque chose en galicien. Je suis sûr que vous connaisez le 
centre galicien La Tentation à Bruxelles et quelques groups belges de racine galicienne comme Ialma ou 
Cadril... 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2004 
Van Riemen Marc  
Turnhout (Belgium)  
 
Annelies en Siegbert, een dikke proficiat met jullie kersverse zoontje "Lander". 
Nog veel geluk en tot een volgend optreden! 
 
*     *     *     *     * 



 
21-08-2004 
Senén (España)  
Vigo (Pontevedra) (Spain)  
 
Maravilosas voces que te transportan como una nave espacial a traves de un quasar de felicidad. Un 
agujero negro ... lleno de luz. Se confirma la teoría del genial maestro de maestros, el Sr. Albert Einstein ... 
el tiempo es el resultado del placer de saber escuchar sin saber ni intuir cuándo se va a acabar. 
Gracias. Thanks for your voices ... you are three Angels. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2004 
mathieu  
Nantes bientot Brussel (France)  
 
Salut Laïs, J'écoute Kanneke et quelques larmes s'écoulent de mes yeux. La musique transporte au delà 
des mots, au delà des émotions. Ma mère vous a choisi pour son dernier au revoir à la terre... et vous serez 
de fait, toujours là, entre les vagues et les nuages, au creux des poésies...Je pars habiter à Brussel, j'éspére 
un jour vous rencontrer et partager un brin de causette avec vous... Merci d'exister. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2004 
Ruth  
Peer (Belgium)  
 
heel veel geluk gewenst met de geboorte van jullie kindje Annelies en Siegbert! Hoop dat alles goed gaat, 
dat je veel tijd kan doorbrengen bij je kindje maar dat er ook nog veel optredens zullen volgen. Neem hem 
maar mee, ik zal wel op hem letten tijdens het optreden!! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2004 
Riad | http://www.hetgezicht.org  
Wetteren (Belgium)  
 
Hallo, 
 
Eerst een dikke proficiat aan Annelies en Siegbert met de geboorte van het kleine wonder Lander! Zou hij zo 
mooi kunnen zingen als de mama? Enfin, vermoedelijk is het enkel nog geween tot nu toe? 
 
Ik had een vraagje, weet iemand het juiste repertoire van Lais op folk dranouter? Ik was daar ook, maar een 
vriend vraagt erahter, en kan het mij niet allemaal herinneren!! 
 
Dank bij voorbaar!µ 
 
Groet Riad 
 
*     *     *     *     * 
 
19-08-2004 
sarah  
mere (Belgium)  
 
hey lais, 



ik vind jullie muziek echt super!! ik heb al allemaal jullie cd's! 
annelies proficiat met de geboorte van je zoontje lander. 
nog veel succes  
sarah 
*     *     *     *     * 
 
19-08-2004 
michiel  
kluizen (Belgium)  
 
1) proficiat met jullie kindje annelies en siegbert en  
2) ik zou graag willen weten of je in de winkels posters van lais kunt kopen want ik zou er graag eentje kopen 
voor mijn lief die is een zeer grote fan van jullie 
 
*     *     *     *     * 
 
19-08-2004 
elisabeth  
krombeke (Belgium)  
 
Proficiat met Lander!! Ik heb een vraagje kunnen jullie mij soms een partituur van accordeon bezorgen van 
een van jullie liedjes. dank u  
jullie optreden in dranoputer was super 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2004 
Astrid  
Lochem (Netherlands)  
 
Geweldige muziek van jullie! 
Ik zag jullie ooit op de Nederlandse tv en sindsdien ben ik groot fan. Ik hoop dat jullie nog veel muziek blijven 
maken. 
Veel liefs, Astrid 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2004 
jocelijn  
leuven (Belgium)  
 
lais,eerst en vooral annelies proficiat met je zoontje en ik bewonder jullie groep ontzettend ik ken jullie al van 
toen ik 5 was en ze vragen mij vaak op trouwfeesten en zing vooral jullie liedjes maar diemooie stemmen 
hoe spelen jullie dat klaar 
hebben jullie toeallig nog enkele tipsvoormijn stemgebruik? 
mail je die dan even door 
groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2004 
Sie  
Sint-Joris-Weert (Belgium)  
 
Hoi,  
Nog klein, nog broos, zo onherroepelijk mens ! Welkom op deze wereld Lander !  



Zag je trouwens bezig op Dranouter, héél zwanger maar met heel veel schwung.  
Jullie zijn trouwens alle drie geweldig zo met elkaar. Jullie muziek is bij ons thuis bijna verplichte culturele 
bagage. Hier wordt héél 
veel Laîs beluisterd en gezongen. ! Bedankt ! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2004 
tineke  
brugge  
 
een hele dikke proficiat voor annelies en siegbert met jullie eel schattig, lief, braaf, mooi,..... kindje 
dikke smakkerds 
dada 
tineke 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2004 
| http://groups.msn.com/charishka/homepage  
(Belgium)  
 
jullie musiek 's echt geweldig.keep up the good work 
 
PS:zou een laïs chat geen tof idee zijn? 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2004 
martin  
(France)  
 
Juste un petit mot pour dire que j'adore votre musique et le folk en general, ainsi que votre langue que 
j'aimerais bien comprendre. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2004 
bart  
zandvliet (Belgium)  
 
Schat van een baby en ja siegbert hij trekt op jouw!!!!!!!!!!! 
veel succes er mee! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2004 
Pieter  
Marke (Belgium)  
 
een dikke proficiat aan Annelies en Siegbert met de geboorte van Lander 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2004 
Lise  



Wetteren  
 
Beste ouders 
heel veel plezier met jullie Lander (mooi naam). heel tof om thuis te komen van reis, je favorite website te 
checken en zo'n verrassing te zien ;-) 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2004 
Ramon de Jong  
Landgraaf (Netherlands)  
 
Beste Annelies & Siegbert 
 
Proficiat met de geboorte van jullie zoontje!!! 
De naam Lander was mij onbekend maar zal in belgie wel meer voorkomen dan in Nederland. Leuke naam 
trouwens!!!  
 
Veel geluk nog verder 
 
Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2004 
katrijn  
Gits (Belgium)  
 
hey Annelies!! 
ne dikke proficiat voor Siegbert en jij me jullie zoontje Lander!!! 
geniet der maar van !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2004 
Nina  
Borgerhout (Belgium)  
 
hey. Nen dikke proficiat voor Annelies en Siegbert! Hopelijk kan Landertje even goed zingen als zijn 
mama;-). 
 
dikke kus 
Nina 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2004 
marlies  
beernem (Belgium)  
 
annlies en siebert ik proficiat met jullie zoontje lander !!! 
ik ben heel erg blij voor jullie !  
groetjes marlies 
 
*     *     *     *     * 
 



16-08-2004 
Renk van Oyen (OMB) | http://www.oudemuziekbrabant.nl  
's-Hertogenbosch, Nederland. (Netherlands)  
 
Beste Laïs. Sta mij toe jullie & lezers te berichten dat eindelijk de Stichting Oude Muziek Brabant haar eigen 
welverdiende webstek heeft. Vanaf eind volgende week on-line: www.oudemuziekbrabant.nl Geef het door, 
geef het door. Vriendelijke groeten, Renk van Oyen. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2004 
Kelly | http://www.noxa.net/kellytjen  
Sint-Gillis-Waas (Belgium)  
 
Annelies en Siegbert, proficiat met jullie zoontje! Mijn nicht is vorige maand ook bevallen van een jongentje, 
hij noemt ook Lander, tis dan ook nen mooien naam e ;-)  
x 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2004 
tineke  
st.-m  
 
hallo!!!! 
een vraagje.... 
"la marseillaise" is da ook een lieke van jullie, want ik probeer liekes van jullie te downloaden voor op mijn 
computer en ik typ altijd de naam van de artiest in( in dit geval laïs) en dan krijg ik o.a. da lieke 
maar bij jullie teksten vind ik niet dat da lieke bestaat maar wil er a.u.b. mij iemand terugmailen ofzo met het 
juiste antwoord 
merci!!!!!!!!! 
dikke kus 
tineke 
 
*     *     *     *     * 
 
14-08-2004 
jolijntje  
Zottegem (Belgium)  
 
Heeey Annelies & Siegbert!!! 
Proficiat met de geboorte van Lander!!! Nog heel veel geluk samen!! 
Dikke knuf 
Jolijntje 
 
*     *     *     *     * 
 
14-08-2004 
saar  
gent (Belgium)  
 
Daag fijne Laïs'ers.. 
proficiat met de geboorte van Landertjeee! 
als dat een even muzikaal kind wordt zit het fijn =) nuja , een tijd geleden kende ik alleen 't smidje en 7 
steken.. maar nu heb ik me eindelijk es cd dorothea aangeschaft enzo =) en nu kan ik alles al vanbuiten 
[stoef stoef] .. als u ooit een duetje wilt =P 



doeii ! x 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2004 
Astrid De Ryck  
Haaltert (Belgium)  
 
Proficiat met de geboorte van Lander!!! 
 
Kus astrid, 
Jullie waren trouwens zalig op Dranouter! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2004 
sofie  
ekeren (Belgium)  
 
hey lais 
annelies en siegbert , een hele dikke proficiat met jullie zoontje Lander 
groetjes  
XxxXxxX 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2004 
Patricia Verelst  
ESSEN  
 
Annelies en Siegbert, 
Dikke proficiat met jullie baby Lander. Ik ben echt héél blij voor jullie. xxxxxxjes patricia 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2004 
Lies  
BOrnem (Belgium)  
 
Proficiat Annelies met je flinke zoon Lander ! (mooie naam trouwens) 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2004 
katrien  
tienen (Belgium)  
 
proficiat met Lander ! 
net vandaag had ik een verzoekje van jullie aangevraagd op radio 1 , jullie zijn geweldig ! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2004 
Arjo Spee  
Nieuwegein (Netherlands)  
 



Annelies en Siegbert  
Vanuit Nederland ook van harte gelukgewenst. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2004 
François  
Tournai (Belgium)  
 
Annelies et Siegbert, 
 
je vous adresse mes plus sincères félicitations à l'occasion de la naissance de votre petit garçon, en lui 
souhaitant une vie pleine de bonheur. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2004 
Evy Pieters  
dendermonde (Belgium)  
 
Hallo, 
 
Als grote fan hoopte ik dat Landertje geboren zou worden op 13 augustus, mijn verjaardag, maar het heeft 
niet mogen zijn. Toch een heel dikke proficiat. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2004 
Tina  
Gelrode (Belgium)  
 
Annelies en Siegbert, 
 
Van harte proficiat met de geboorte van Lander!!! Ik wens jullie heel veel geluk samen. 
 
Groetjes, 
 
Tina 
*     *     *     *     * 
 
12-08-2004 
Lotte Janssens | http://looknmeet.com/Elessien  
Mortsel (Belgium)  
 
enorm bedankt om mn foto toe te voegen op de site,jah het was echt zo goed het optreden ook al regende 
het toen enal maarjah,ik ben wat sprakeloos wel,dankje 
 
liefs 
 
*     *     *     *     * 
 
12-08-2004 
Janice | http://looknmeet.com/TreZeBeeSs  
Nieuwerkerken (Belgium)  
 
mmhh.. 'k vind Laïs super leuke groep.. 



'k ben helaas nog niet naar 'n optrede kunne gaan.. (heb ze pas ontdenkt ;) ) 
maarrr.. ik kom zeker nog eens kijke.. 
x x x 
 
*     *     *     *     * 
 
12-08-2004 
Paul Lion  
Kalmthout  
 
Vannacht 12 augustus te 04.00u is tesamen met de kometen en de meteroïden "Lander" (mannetje) geland 
te Kalmthout. 
 
Moedertje Annelies (pilote) en vadertje Siegbert (co-piloot, zaadvoerder) hebben de reis (bijna negen 
maanden)voorspoedig volbracht!! 
 
Er is geen retour want 
"LANDER" is goed bevonden!! 
 
--- geweldige voorafgaande zwangerschap 
--- geweldige landing met "open raam" in slaapkamer (geen kamernummer). 
--- met voorbeeldige vroed- en papa ondersteuning 
--- +3,910 kg bij levering (netto) 
 
*     *     *     *     * 
 
12-08-2004 
jesse  
bikschote (Belgium)  
 
ik wou gewoon es zeggen zoals vele anderen dat jullie op dranouter heel goe waren en dat ik enkel en 
alleen voor jullie ben geweest. En kwou ook nog zeggen dat annelies een zeer vriendelijk persoon is want 
kheb haar tegengekomen en kheb er efkes mee gepraat en ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zo 
vriendelijk is (personen die bekend zijn en kheb er al veel tegengekomen ) en kwou ook nog zeggen veel 
suc6 in de toekomst en annelies proficiat me de zwangerschap die langzamerhand ten einde komt groetjes 
van ikke  
ps jullie cd's zijn allemaal evengoed kheb er op dranouter de eerste en de laatste cd gekocht want de 2de 
had ik al thuis en kvind ze echt goe  
good luck 
 
*     *     *     *     * 
 
12-08-2004 
sofie  
ekeren,antwerpen (Belgium)  
 
hey,nathalie,annelies en jorunn 
ik ben mijn kamer volledig opnieuw aan het inrichten en 1 muur van mijn kamer hangen er afbeeldingen van 
jullie die ik heb afgeprint van de pc en de t-shirt die ik heb gekocht in het rivierenhof maar helaas geen 
poosters waar kan ik poosters van jullie vinden? 
alvast bedankt  
jullie zijn bangelijk 
love you XxxXxxX 
 
*     *     *     *     * 
 



11-08-2004 
Andria  
Beveren (Belgium)  
 
hé, hoe spreek je eigenlijk de naam van Jorunn uit ? (jooroen, of joroen, of joruun of weet ik veel....) 
Jullie optreden op dranouter was trouwens schitterend ! 
 
Joo-'Roen, met de nadruk op de tweede lettergreep - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2004 
neleke  
(Belgium)  
 
Hey! Ik wou even zeggen, dat optreden in Dranouterwas echt TOP! Ik vond het beste van heel het weekend 
(en dat wil wat zeggen!). Plz, kom volgend jaar terug!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2004 
Mustafari  
9100 Sint-Niklaas (Belgium)  
 
Hallo Lais als ik jullie hoor zingen voel ik me helemaal in mijn noppjes! 
Mighty Sunscape reggae drummer Mustafari...blessings 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2004 
lauri  
veurne (west-vlaanderen) (Belgium)  
 
hey  
ik ben een superfan van jullie jullie kunnen kweenie oe goed zingen. ik ben juist terug van op kamp en we 
hebben daar een dansje geleerd op 't smidje van jullie t'is kweenie oe tof 
groetjes  
lauri 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2004 
athika | http://groups.msn.com/athika00  
passendale (Belgium)  
 
Dranouter was gewoonweg super!! 'k Hoop dat jullie nog vele jaren naar dranouter komen want jullie zijn 
gewoonweg goed! Danku voor het beste optreden van men leven!!! Han xx 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2004 
Jolien  
Stekene (Belgium)  
 
jullie zijn gewoonweg super!!! ik ben niet naar dranouter gemogen, maar ik kom zeker en vast wel naar 
Sint-Nilkaas als het mag!! tot dan!!!!!!!!! 



Jolien 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2004 
Kim  
Ieper (Belgium)  
 
Heel mooi concert op Dranouter, ik kreeg er kipenel van, echt, super! 
Veel succes met de bevalling, Annelies 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2004 
Lies  
Mechelen (Belgium)  
 
Jullie waren SUPER op dranouter ! (zoals bij elk optreden). 
Annelies nog veel succes bij de bevalling! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2004 
Indie Van Herzeele  
Evergem (Belgium)  
 
Laïs, jullie zijn echt super! Het optreden in Dranouter was weer fantastisch! Doe zo voort! 
Groetjes, Indie 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2004 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
kwil ne keer zeggen dat super mooi was op dranouter!!! 
en kwens annelies nie teveel pijn bij de bevaling :) 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2004 
Ellen  
Kruibeke (Belgium)  
 
Hey, ik ben al lang fan van jullie maar nu heb ik jullie voor de eerste keer gehoord op de Lokerse Feesten! Ik 
vond het geweldig!  
Ik had ook nog een vraagje. Ik speel zelf ook muziek dus ik vroeg me af of ik soms aan de muziekpartituren 
kon geraken van de laatste cd?! Vooral van Rinaldo.  
Verder wil ik jullie nog heel veel succes wensen en ik ga zeker nog naar volgende concerten komen! 
Groetjes!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2004 
tineke  
St-M. (Belgium)  



 
zalige muziek, coole en hippe meiden,.... 
echt fantastisch  
doe gewoon zo voort lijk dat jullie nu bezig zijn 
dadai!!! 
tineke 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2004 
Lise  
wetteren (Belgium)  
 
WAT EEN STEMMEN!!!!! Deze gedachten spoken tot dagen na een optreden van jullie steeds weer door 
m'n hoofd. En dat was op dranouter niet anders.Eerst al een superleuk mini-opterden aan de radio 1 stand 
gewoon omdat het SUPER gezellig was en daarna dan in de grote tent,echt fantastisch!! 
Wel spijtig dat er geen bisnummer werd gespeeld, maar dat lag niet aan jullie 
tot de volgende keer, voor mijn part zo snel mogelijkl 
 
lise 
 
P.S. hey Riad,wat een verassing om je hier te vinden! Blij dat je er zo van genoten hebt, gaan we volgend 
jaar weer??? 
gaan we volg 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2004 
Kurt  
Gent (Belgium)  
 
Op de Lokerse feesten waren jullie goed, in de handelsbeurs in Gent waren jullie prachtig en op Dranouter 
was het super. Maar toch een vraagje, zo`n goed optreden brengen, het volk plat spelen en toch geen 
bisnummer(s) doen vind ik heel jammer. Maar ik vermoed dat de Dranouterorganisatie hier rond de 
beslissingen namen. Want toen Tom Barman ook geen bisnummer gaf, zag ik de verontwaardiging op 
Annelies haar gezicht, die ook naar Tom en Guy zat te kijken. 
Hoe zat het met de rare bisnummerpolitiek in Dranouter???? 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2004 
Katrijn  
GIts (Belgium)  
 
hey Laïs!! 
jullie waren in dranouter echt geweldig! ik heb er zo van genoten! de schommels waren ook de max!!!! veel 
succes Annelies!!!! Proficiat!! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2004 
Riad | http://www.hetgezicht.org  
Gent (Belgium)  
 
Haaaidi, 
 



Juist terug van Dranouter waar Lais vrijdag te zien was, echt super gewoon!!!! Was de eerste maal dat ik 
hen live bezig zag en twas echt geweldig!! DE schommels de belleblazers de leuke jurkjes, gewoon het 
gehele lais concept is onvergetelijk!! Dranouter stond even op zijn kop!!! 
 
Nog heel veel succes 
 
Riad 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2004 
Hanne  
Zonnebeke (Belgium)  
 
Jullie waren super op dranouter, kheb er zo van genoten!!! Bedankt 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2004 
Nina  
Borgerhout (Belgium)  
 
hey 
ik verjaar vandaag en ik had graag een poster van jullie gekocht. waar kan ik die kopen? 
 
dikkekus 
Nina 
 
Voorlopig enkel te koop bij live-optredens - zie de concertkalender voor de najaarstournee vanaf eind 
september - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2004 
Renske  
Geldermalse (Netherlands)  
 
Hoi Laïs, 
Ik vind het optrede bij Laïs echt Supper! Met die schommels vond ik een heel leuk Idée! En ik wil Annelies 
ook nog even veliciteren!  
Kussjes uit Nederland, 
Renske 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2004 
Tom  
Borgerhout (Belgium)  
 
Ik heb jullie bezig gezien in't rivierenhof, en 't is echt reuze meegevallen. 
Gelukkig dat ik daar toen niet moest werken, nu heb ik er ten volle van kunnen genieten... 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2004 
Valerie  



Eernegem (Belgium)  
 
Jullie waren echt keigoe op Dranouter!!! Keep on doin' like this! 't Was echt super! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2004 
Lindsey  
Oakland (United States)  
 
I can't find a CD anywhere in the U.S.A. How can I get a copy of one of your CD's?? Thank you. YOu are 
beautiful voices! 
 
Visit the Proxis site, an on line Belgian music store : http://www.proxis.be (search for music - lais). The four 
Laïs cd's are still available. Proxis is delivering abroad - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2004 
Sandra  
Roden (Netherlands)  
 
Hallo! 
Ik kijk erg uit naar jullie concert in de Oosterpoort in Groningen in januari 2005! Ik vind jullie stemmen erg 
mooi en jullie liedjes ook. Tot dan! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2004 
BRANDS | http://www.partyanimal/Estherxxx  
Esther (Belgium)  
 
yo lais jullie kunnen kei goe zingen  
het 't smidje vind ik echt een goe nummer 
zo blijven doordoen alé zo zijn jullie al bezig 
groetekes Esterxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2004 
kathleen  
bocholt (Belgium)  
 
hoj lais ik ben ene ele grote fan van u 
voral het 't smidje is een sjiek liedeke 
groetekes kathleen 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2004 
katrien  
tienen (Belgium)  
 
ik had zoveel spijt gisterenavond , ik mocht niet naar dranouter ! ben dan maar de 4 cd's na elkaar beginnen 
luisteren ..... 
maar in oktober mogen jullie er zieker van zijn dat ik naar jullie concert kom ! 



like you girls ! 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2004 
Lotte  
Brugge (Belgium)  
 
Jullie waren gisteren gewoon GEWELDIG  
*     *     *     *     * 
 
07-08-2004 
emma  
brugge (Belgium)  
 
hoihoi 
ik was gisteren op dranouter ! het was echt prachtig! de sfeer zat er ook heel goed in .. bedankt voor dat 
prachtige concert!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2004 
**laura**  
Brugge (Belgium)  
 
ja ik vind julie echt beestig!!!**echt waar** Ik ken jullie al ik zing jullie liederen glad vanbuiten!!! En ik vind dat 
sommige liedjes de situatie van thuis beschrijven!!!! Soms zit ik zelf te huilen bij enkele nrs!!!!! Ik heb vande 
jaar veel problemen gehad!!!! Heb in zware situatie gezeten!!!!!!!!! En als jullie muziek beluistert is het als dat 
de pijn dooft!!! We hebben ook een nr gedraait op mijn zus haar begrafenis en ik heb maar een woord!!! 
THANKS******** love ya **** 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2004 
jeroen ( van bij the funamentals) | users.pandora.be/blackmagic  
lokeren  
 
hey annelies je was in lokeren weer goed hoor ik heb je als vip gezien want ik werk op de lokerse feesten en 
ik stond 20 meter van u ik heb veel foto's van julie hoor ik hoop dat je naar mijn site ga en iets in mijn 
gastenboek iachter laat !!! hoop ik 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2004 
Susan James  
(United Kingdom)  
 
Will you EVER come to the UK??? Please come and entertain us sometime. 
 
Susie 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2004 
lien  
lendelede (Belgium)  
 
hey hey  



ik wil gewoon zeggen ik kreeg van mijn vreindin eens twee liedje s van jullie 1:de wereld vergaat en 2: 7 
steken 
nu zit ik hele dagen die liedjes te zingen. ik vind jullie echt super ! 
Lots of loves and kisses  
lien  
-xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2004 
RAEVES ILSE  
SCHOTEN (Belgium)  
 
hey meiden, 
 
 
ik heb jullie gezien voor de eerste keer in Rivierenhof en het was fantastisch ! heb me geen minuut verveeld; 
met veel interesse geluisterd naar jullie prachtige teksten, geweldig ritme; ik word er echt goed gezind van ! 
jullie zijn anders maar heel speciaal en uniek ! doe zo voort ! gr ilse 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2004 
vervaet evelien  
lokeren (Belgium)  
 
beste meisjes van lais ik ben een grote fan van jullie en vindt dat jullie stemmen bij elkaar passen daarom wil 
ik graag weten wie dat wie is  
groetjes evelien 
 
 
 
p.s. jullie mogen meerdere brichtjes verwachten. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2004 
L.V.W  
Essen (Belgium)  
 
Heeeey!!  
Joepie, morgen Dranouter, ik zie er al heel hard naar uit om jullie te zien!!! 
Owja, Nathalie, ik heb u daarstraks zien voorbij rijden op de fiets (met Emma). Ik wou mijn hand opsteken, 
maar ik was veel te hard verschoten ...in ieder geval: Morgen zal ik mijn hand eens opsteken, misschien dat 
je mij herkent! 
Ik ga nu stoppen, 
Tot morgen, groetjes ikke 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2004 
Sharon  
Deurne (Belgium)  
 
Wauw,dat is het enige wat ik kon zeggen na jullie concert in het openluchttheater in Deurne.Jullie zijn echt 
fantastisch!Wel spijtig dat jullie Tina Vieri niet hebben gezongen.Dat had ik graag eens live gehoord!Maar 
toch super goed gedaan meiden! 



 
Kusjes van fan! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2004 
Luc et Manon  
saint front la riviere (France)  
 
Fans de Laïs depuis 3 ans et exilés dans le sud de la France depuis peu, nous avions décidés de venir vous 
voir à Vaux sur Mer, et après 3 heures de route avec ma femme enceinte et nos 2 filles (fans elles aussi), la 
mairie de Vaux nous a annoncé l'annulation du concert!!!! Pas cool mais tant pis pour vous on continuera à 
vous écouter et rester fans!!! On espère que la malade se porte mieux et on espère vous revoir bientôt dans 
le sud. 
bonne continuation 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2004 
sieglinde  
zele (Belgium)  
 
den 3de augustus was de max gewoon, lokerse feesten ik stond wel geteld 4 à 5 meter van ulle , de max , 
azu een zangtalent, de stemmekes passen prachtig bij elkaar, dada en tot de volgende lokerse fiestjes, 
hopelijk kom ge volgend jaar wirral (wiiiiiii) xjes en dada 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2004 
Joris  
Erpe-Mere (Belgium)  
 
Absoluut klasse gisteren in Lokeren. Amai... Elke x dat ik naar een optreden van jullie kom weten jullie me 
opnieuw te ontroeren... Grote klasse! Hoed af en niet omdat het daar zo warm was... :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2004 
leentje  
lubbeek  
 
julie zijn in één woord fantastisch 
xxx-jes leentje 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2004 
Kelly | http://www.noxa.net/kellytjen  
Sint-Gillis-Waas (Belgium)  
 
Hey! Jullie waren weer zalig daarnet in Lokeren! En Jorunn, dat was inderdaad nog al eens ne show, die 
schommeltjes ;-) prachtig gewoon! En vanwaar kwam dat blauwe kleedje? :-) 
x 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2004 



Enya  
beveren-waas (Belgium)  
 
heeeeeey! 
vanaf da'k 8 jaar was (en ik ben nu 12 ) zong ik alle liedjes mee van jullie  
ik vind jullie echt de max jullie zijn zo beestig 
et is nu 3 augustus ik zou normaal naar lokeren gaan om naar jullie optreden te gaan kijken en luisteren 
maar vrienden van ons kwamen te aat ze kwamen pas om 20.00 net dat julie begonnen dat vond ik kei 
spijtig 
Mer allé ik vind jullie gewoon zaalig  
grtoejes enya 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2004 
Evaake De Plus | http://groups.msn.com/tettergatje  
herne (Belgium)  
 
ah zo wijs da jullie zingen. ik wou echt da ik ook zo goe kon zinge. ik kom zeker naar het concert in de werf. 
ik en paar vriendinnen die in ne rolstoel zitte zijn al is naar een concert in de AB geweest en we krege echt 
heel goeie plaatsen omda wij in ne rolstoel zitte, het was hartstikke fijn. we hebbe der echt van genote:d. 
jullie zijn de enigste vlaamse groep da kgraag oor. mijn moeder vind jullie ook vré goe en mijn opvoedsters 
ook. zo wijs da jullie zinge, zo opgewekt. doe zo verder, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
liefs Eva De Plus. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2004 
Tina  
Gelrode (Belgium)  
 
Tof wat jullie deden met 7 Nation Army in Deurne. Zeer fijn concert trouwens op een geweldige locatie. 
Bedankt. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2004 
Marcel Debeuckelaer  
Brasschaat (Belgium)  
 
ook de niet zo jongere mensen (zeg maar de mei 68ers) of de 50-ers vinden jullie muziek en jullie culturele 
boodschap (verdraagzaamheid 
en liefde voor andere culturen) bijzonder goed ! 
prachtig (zoals in het rivierenhof) ! 
jullie hebben dus echt wel een belangrijk doel en opdracht ! 
nooit vergeten aub ! (zeker niet in Antwerpen waar 1 op 3 hierover een andere mening hebben !) 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2004 
Joke  
Wijnegem (Belgium)  
 
Hey, ik kon er niet bij zijn in het Rivierenhof, want ik was pas terug van kamp en doodop. Het zal wel de 
moeite zijn geweest! Ik wacht al op de volgende mogelijkheid om jullie live te horen. Sproetjes xx 
 



*     *     *     *     * 
 
02-08-2004 
Mieke Vispoel | http://groups.msn.com/haflingerwereld  
Kalken  
 
hey, zeg hoe worden jullie eigenlijk geboekt voor een optreden? Gaan jullie om het even waar als iemand 
jullie vraagt, en hoeveel vragen jullie per uur 
groetjes  
Mieke 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2004 
Maud  
Kortrijk (Belgium)  
 
bijna dranouter....... 
ik kijk er echt al naar uit !!! 
(ps: jullie zijn geweldig, weet je) 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2004 
Nina  
Borgerhout (Belgium)  
 
eeeey. twas echt fantastisch gisteren in 't rivierenhof!!! ik verjaar volgende week maandag en dit was echt 
de mooiste cadeau die ik ooit heb gekregen! nen dikke proficiat, als Antwerpenaar ben ik enorm trots dat 
jullie van dezelfde provincie zijn! en voor dat ik het vergeet, Annelies, al op voorhand nen dikke proficiat met 
uw kindje hé. de 3 maagdekens was inderdaad wel heel ongeloofwaardig, haha. 
dikke kus 
Nina 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2004 
Ivan  
Minsk (Belarus)  
 
Very nice! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2004 
sofie  
ekeren (Belgium)  
 
hey annelies,nathalie en jorunn 
ik wil even zeggen dat jullie mega fantasties zijn ik ben gisteren (zaterdag 1 augustus)naar jullie concert 
geweest in het rivierenhof en jullie waren bangelijk!!!ik ben 15jaar en iedereen van mijn klas lacht mij uit 
omdat ik jullie zo goed vind maar ze weten niet wat ze zeggen...greetz aan jullie alle 3 en doe zo verder 
XxxXxxX 
 
*     *     *     *     * 
 



01-08-2004 
Teeki  
Sint-Niklaas (Belgium)  
 
Prachtige muziek , teksten en voorkomen . Ik zag jullie zingen in Sint-Niklaas in 2004 en was in de zevende 
hemel . Doe zo verder en verblijd me verder met jullie muziek . 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2004 
marieke  
liezele (Belgium)  
 
hey ik vind lais echt kei mooi ook in de andere tale en zo maar ik ben al lang aant het zoeken naar de 
vertalingen weten jullie soms waar ik die kan vinde 
merci al  
dikke kus 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2004 
Charlotte  
Wilrijk (Belgium)  
 
heylaba, 
 
ff zegge da Laïs echt super is... 
kheb alle cd's en kvin ze allemaal goe... 
khoop da et vandenavond in het rivierenhof te deurne ook super wordt!!! ik kijk er dus echt al nr uit 
 
xxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
31-07-2004 
Elisabeth Barber  
Rumbeke (Belgium)  
 
Jullie zijn écht dé max!!! Prachtige stemmen gecombineerd met super muziek: 't kan niet op!!! Voor de rest 
nog heel veel succes met al jullie volgende projecten!!! 
b.t.w.:Van welke streek zijn jullie eigenlijk?? 
 
*     *     *     *     * 
 
30-07-2004 
Nellie  
Antwerpen (Belgium)  
 
;-) hey, 
 
ik ben op zoek naar iemand die een studio heeft in antwerpen of rondom, om een demo op te nemen. 
ik ben veel met muziek bezig,vooral dan met zingen. 
kben ook op zoek naar talentenjachten of vrij podiums waar je kan zingen alé,je ding kan doen. 
ik ben echt op zoek dus als iemand me kan helpen of nuttige informatie heeft , laat het me dan weten. dus 
mail me gerust. 
 



nellagirl_1@msn.com 
alvast bedankt 
een jong talentvol zangeresje.... 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2004 
Arjo Spee  
Nieuwegein (Netherlands)  
 
Lieve Lais leden, 
Mooi om te zien hoe jullie in de loop van de jaren possitief veranderd zijn. De muziek klinkt er professioneel 
en ook jullie uitstraling is volwassener geworden. Ik merk hier in Nederland dat steeds meer mensen 
"betoverd"worden door jullie muziek in het algemeen en jullie zang in het bijzonder. Ik wacht met spanning 
jullie volgende "project" af ( iets met kinderliedjes geloof ik). 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2004 
François  
(Switzerland)  
 
Merci à Laïs pour leurs albums, qui sont très beau.  
J'ai un faible pour les 12 mois. 
A l'écoute des CD, du dernier. J'ai l'impression d'être dans un autre espace-temps, d'être roi dans un monde 
d'un autre âge. Bravo pour vos voix qui se marient à la perfection !  
Vous devriez songer, si je puis me permettre, à traduire les textes qui ne sont pas en français.  
Les musiques sont toujours surprenantes ! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2004 
Deborah Ostrega  
Antwerpen (Belgium)  
 
LAIS RRRRRRRUUUUUULLLLLLLLLEEEEEESSSSSSS!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2004 
flois  
den bosch (Netherlands)  
 
heeeey lais 
ik vind jullie echt TOP!!! ik ben in november naar jullie a la capella concerd gweest en da was kij mooi!!! ik en 
mijn vriendinnen zijn toen ook nog met jullie op de foto geweest!! het was echt prachtig. ik en mijn 
vriendinnen zingen ook samen, we oefenen ook jullie liedjes. das kij tof!! geven jullie wel eens les of zo in 
zang ik zou dat heel tof vinden!??? of hebben jullie iets van een boek met alle noten van jullie liedjes/?? 
super veel liefs en ga vooral zo door!!!!!!!!! xxxxx flois (15) 
 
*     *     *     *     * 
 
28-07-2004 
Nathalie  
Utrecht (Netherlands)  
 



Ik ben al jaren fan van jullie, en heb alle CDs tot nu toe. Vandaag kreeg ik van een internetwinkel <i>A 
Capella</i> binnen. Helaas werkt deze CD door het kopieerbeveiligingssysteem op geen van de vijf CD 
spelers waarop ik het heb geprobeerd. Ik begrijp dat jullie hier zelf niets aan kunnen doen en dat dit de 
keuze van de platenmaatschappy is, maar ik vind het toch jammer dat fans op deze manier vrijwel 
gedwongen worden om op illegale manier aan materiaal te komen. Ik zal ook bij volgende CDs die 
kopieerbeveiliging bevatten eerst een exemplaar lenen om te testen voordat ik eventueel tot koop overga, 
om te voorkomen dat ik met onbruikbaar materiaal blijf zitten, en raad dit ook anderen aan. Jammer, heel 
jammer want ik had deze CD graag beluisterd. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-07-2004 
lynn  
(Belgium)  
 
ik vin jullie gwn kei goe , ik hoop dat jullie een komen zingen in de st.dionysius kerk in putte kapellen . 
 
*     *     *     *     * 
 
26-07-2004 
Liesje  
Essen (Belgium)  
 
eeeey!!! 
Ik ben blij dat ik iets heb gelezen over de folkstage. Ik wou ook komen, maar ik kon ni (ja, seg, ik had weer 
eens een plan,ze...) Ik had graag Jorunn eens van dichtbij willen 'bewonderen', maar da's dus ni gelukt.... In 
ieder geval: hopelijk was het plezant!  
Groetjes, ikke 
P.s.: ligt de 'laiswereld' plat ofzo? want ik heb al dagen niks meer ontvangen... :-D 
*     *     *     *     * 
 
26-07-2004 
Klaar  
Burcht (Belgium)  
 
Hey Jorunn en andere meiden,  
Jullie zijn echt goed bezig. Ik kom op 2/8 naar 't Rivierenhof om jullie nog eens aan het werk te zien. Vond 
het tof te horen van mijn broertje dat je me nog zo goe kent van op school. Zal onze fratsen ook niet zo snel 
vergeten.  
Misschien tot zondag hé ! 
Doe zo voort. 
Groetjes 
Klaar 
*     *     *     *     * 
 
26-07-2004 
Marak  
België  
 
Mijn moeder & tante zijn zot van Laïs, mij moeder kopïeert ze voor mijn tante en stuurt ze dan naar Frankrijk. 
heel mooi 
 
*     *     *     *     * 
 
26-07-2004 
hanna sidi habibi  



kalmthout (Belgium)  
 
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey lais 
het lieedje van "de 3 maagdekens" , dat gaat 
toch over een maagd é ? awel ik dacht dat 
dat over "maagdekens(lichaamsdeel)" ging  
ik vind dat wel een beetje een raar liedje maar jullie zingen het wel schoon . gaan jullie nog een cd maken? 
veel succes 
 
*     *     *     *     * 
 
25-07-2004 
Sanne Zoilé  
Essen (Belgium)  
 
helaba!ja eilijk een beetje reactie vooral op yorunn gericht! kwou u bedanken voor de superleueke lessen op 
de folkstae in kalmthout, kwas een van de 'leerlingen' he, en kvond et leuk om les van jou te krijgen, kvond 
u een toffe hehe, en ja uw ketting is zeker en vast ni van plastic maar van been ze moehaha wss snapte ni 
waar dak et over heb maar kom laat maar zitten dan hehe  
allee groetjes aan jullie 
Sanne Zoilé 
 
*     *     *     *     * 
 
25-07-2004 
MARJO  
Hofstade-ZEMST (Belgium)  
 
KEI KEI KEI KEI TOF TOF TOF TOF TOF TOF TOF TOF 
TOF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-07-2004 
Iris  
galmaarden (Belgium)  
 
eykes, kem de nieuwe cd en et zijn hele mooie liedjes!!! kben zot va jullie muziek!!! 
doe zo voort !!! 
vele muzikale groetjes  
-xXx- Iriske -xXx- 
 
(p.s. als ge is een drummer zoekt mijne e-mail is drummerken5@hotmail.com) 
 
*     *     *     *     * 
 
25-07-2004 
Sam, renaissance man, Ti re-enforced  
Nieuwmoer city (Belgium)  
 
Jullie (Lais) worden vermeld in het nieuwste boek van onze vaderlansche schrijver, Herman Brusselmans. 
Dit boek zijnde "Ik ben rijk en beroemd en ik heb nekpijn", dit vermelden gescheidt op P25. 
Het is een goed boek voor de rest, ondanks alles geschreven over Brusselmans. 
 
*     *     *     *     * 
 



24-07-2004 
Anita | http://www.cu2.nl/dondestan  
(Netherlands)  
 
Hey, Ik kwam opeens weer op jullie muziek, ik had altijd een vriendin en die was compleet gek van jullie, 
geen idee of ze dat nog is, maar ik weet nog dat ik altijd min morfar zong, opeens weer herontdekt! Heb jullie 
ook eens gezien, in Drachten, vlakbij waar ik woon, en dat was ook zo cool! Hoop dat jullie snel weer shows 
in Nederland doen, Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
24-07-2004 
Dieter | www.litoziekla.tk  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Gewoon 1 woord : hemels... 
 
*     *     *     *     * 
 
24-07-2004 
Michael Menheer  
Minneapolis (United States)  
 
Dear Sir or Madame, 
 
Your music is difficult to obtain in the US. I have heard several of your songs and they are quite brilliant.  
 
I was wondering how one could order one of your cd's. 
 
With Respect, 
 
Just wondering if you knew there was a large dutch population in the Wisconsin and Michigan area that 
would also be quite interested in the flemish songs. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-07-2004 
Summoner  
Três Pontas - MG (Brazil)  
 
I discovered Laïs lookin' for a music with the name of a girl that I "hate" (but really love). The name of the girl 
is Laís Ayume and she looks like Annelies Brosens (it doesn't mean that I "hate" Annelies Brosens, it's just a 
coment). The musics sound very good, keep like this. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-07-2004 
Sofie  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hey laïs, 
jullie hebben op mijn school gezeten.. kan dat? Hibernia zit ik...  
maar euuu.. iets anders, dat ding om naar Marie Madeleine te luisteren hé, da werkt ni bij mij.. hoe kan dat? 
P.S. jullie zijn natuurlijk ook de Max hé 
*     *     *     *     * 
 



21-07-2004 
liesse  
lubbeek (Belgium)  
 
Hey ik vind ook dat laïs goeie muziek schrijft Carlotta????? 
 
*     *     *     *     * 
 
20-07-2004 
[kaatjuh]  
bree (limburg..) (Belgium)  
 
heeejtjuhz...  
kben niej egt n super fan vn ullie mah kvint 't smidje supah cool .. en op die cd ebbe ullie supuhr kleertjz aahn 
egt vet!!... 
xxx veel succes enz.... xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
20-07-2004 
sanne  
menen (Belgium)  
 
Allo (me), 
da liedje dat gij zoekt dat noemt 't smidje. 
Groetjes! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-07-2004 
Misske  
(Belgium)  
 
LAIS !!!!!!!!!!!!!!! 
 
Jullie zijn mega-zalig, tot op Dranouter en de Lokerse feesten. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-07-2004 
me  
(Belgium)  
 
hey laïs 
kzij op kamp gewees en daar en wij een danske geleerd op 1 va udder liedjes ma kweenie oeda da noem! 
het gaat van 'nooit mag ik een pintje drinken nooit mag ik eens vrolijk zijn nooit mag ik iemand beschenken 
met ...' weet er iemand oeda da noem? groetjes en mercikes 
een laïsfanneke 
 
*     *     *     *     * 
 
19-07-2004 
hanna sidi habibi  
kalmthout (Belgium)  
 
heeeeeeeeeykes lais ik probeer zoveel  



mogelijk op jullie site te komen . Ik ken alle cds van jullie van buiten behalve acapella (of hoe je het schrijft) 
want die heb ik niet . Op het mid winter concert zongen jullie prachtig .  
Dat van " zacht zijn de dagen , de rustige ...... 
ik heb toen meegedaan (omdat ik op rinrank zit ) allez baaaaaaaaaaaaaaaaaaaay want ik ga nu naar 
marokko! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-07-2004 
sidi habibi hanna  
kalmthout (Germany)  
 
heeeeeeeeeeeeeeeeykes lais , ik werd gestoord met mijn vorige berichtje . Ik ken douce victime helemaal 
van buiten en rinaldo is de favoriet . ik heb jullie al horen zigen en zien zingen op mid winter concert  
dat was kei tof ( en prachtig van jullie ) 
 
*     *     *     *     * 
 
18-07-2004 
johan  
aartselaar  
 
Natalie, het werkt wel heel storend als er iemand (nl jij !) zit te praten als de andere mensen van 16 
Horsepower willen genieten. 
 
Als muzikant zou je dat toch moeten weten. 
 
No hard feelings. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-07-2004 
loreketje | http://www.imonline.nl/deeetjes  
 
 
your te best 
 
*     *     *     *     * 
 
17-07-2004 
hanna sidi habibi  
kalmthout (Belgium)  
 
hey lais , ik vind jullie stem en liedjes en muziek super goed vanaf de eerste cd ben ik al verslaaft aan lais , 
toen was ik 6 jaar en nu ben ik verslaaft aan ' rinaldo' en 't' smidje ' 
daaaaaaaaaaaaaaaag 
 
*     *     *     *     * 
 
17-07-2004 
weer_ikke_je_weet_wel  
ergens op de wereld (Belgium)  
 
hey 
jullie muziek is fantastisch!!!!!!!!!!!!!! 
kwou et gewoon nog eens zegge 



mor jah jullie wete da al zekr :) 
groetjes en hele dikke kuskes 
je weet wel 
*     *     *     *     * 
 
16-07-2004 
Carlotta de Witte  
Kessel-Lo (Belgium)  
 
Hoi lais!!! 
Ik vind jullie een hele toffe groep(die schoon zingen!) 
een vriendin van mij heeft me het lieke van 7 steken aangeleerd. 
Maar zijzelf kende het ook ni helemaal. 
Dus ik zou graag de tekst daar van hebbe. 
maar telkens als ik op zeven steken klik(bij teksten)dan komt er niets!en bij de andere liekes wel!!! 
zoude jullie da wille doormailen??? 
dankje, 
 
xxx-jes en groetjes van 
carlotta 
 
*     *     *     *     * 
 
16-07-2004 
Ariane  
Paris (France)  
 
Quand est ce que vous venez nous voir à Paris?? Please!! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-07-2004 
L'IMPRIMERIE  
Bruxelles (Belgium)  
 
From Pierre BOURGEOIS 
L'IMPRIMERIE - Bruxelles 
 
Bonjour, 
Je suis le responsable pour l'organisation des concerts à "L'IMPRIMERIE" à UCCLE ( Brasserie Artisanal) 
En vue de la saison 2004-2005, je souhaiterais vous rencontrer pour une soirée dans notre établissement 
D'avance je vous en remercie 
Pierre BOURGEOIS 
0475251420 
*     *     *     *     * 
 
15-07-2004 
tineke_diezelfde_supergrote_fan_van_de_vorige_keer  
brugge (Belgium)  
 
hey laïs, 
tis ik hier weer eventjes 
tis om te zegge dak van een van mijn vriendinnen 7 steken al heb gekregen, maar dat ik wel graag het liedje 
dorothea zou willen krijgen als dat kan 
bedankt op voorhand 
groetjes en super dikke smakkerds 



TINEKE 
 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2004 
tineke_een_super_grote_fan_van_laïs  
Sint-Michiels / Brugge (Belgium)  
 
hallo, 
ik ben tineke en ik ben een hele grote fan van jullie!!! 
Ik wou vragen of dat jullie eens het liedje de 7 steken kunnen doorsturen?! 
want ik zou graag (als ik op de computer bezig ben) altijd jullie liedjes kunnen horen dus ik wil dat liedje 
graag hebben om op mijn computer als ik bezig ben af te laten spelen dan denk ik altijd aan jullie en hoor ik 
ondertussen ook mijn lievelingsgroep!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2004 
Annelies Billen  
Wellen (Belgium)  
 
ik heb jullie in brussel gezien bij de gulden ontsporing en jullie waren fantastisch goed  
nog veel succes met jullie nieuwe album. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2004 
Vicky  
Mechelen (Belgium)  
 
Super de max!!!! De optredens, de cds, jullie stem , de muziek!! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2004 
Lore Smets  
Turnhout (Belize)  
 
Hey Laïs ! 
Jullie waren SUPERGOED op de vrij-dagen in Turnhout ! 
Alleen ik vond het spijtig dat jullie het liedje 'de wereld vergaat' niet gezongen hebben want dat liedje ken ik 
het beste ! 
En ik heb ook gezien dat Annelies zwanger is of ik weet eigenlijk niet wie het was ! 
Annelies juist ? 
Is het een jongetje of een meisje ?  
Hoe ga je het noemen ?? 
Vele Kusjes En Knufjes LORE xx 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2004 
Priem  
Armentières (France)  
 
Bonjour,  
 
Je cherche désepérément les partitions de Laïs. Si quelqu'un pouvait m'aider... 



 
Merci d'avance 
 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2004 
De Bruyne Emelie  
Stekene (Belgium)  
 
Hallo laïs 
 
ikke vind jullie kei goe  
emelie 
 
*     *     *     *     * 
 
13-07-2004 
nathalie  
deinze (Belgium)  
 
hoi laïs!!! ik had nog nooit van jullie gehoord tot 7juli een vriendin voorstelde dat we een dansje op jullie 
liedje zouden doen. en ik moet zeggeuh ik ben onder de indruk. ik ben weg van jullie muziek. doe zo voort!!! 
dikke smakkerd nathalie -xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
12-07-2004 
Liene  
Turnhout (Belgium)  
 
Laïs! 
jullie waren fantastisch! 
merci!  
tot op dranouter! 
ik kijk er al naar uit! ... 
*     *     *     *     * 
 
12-07-2004 
Arturo  
México (Mexico)  
 
Hoy conoci su música, y me eh quedado en las nubes... voces de angeles retumban en el interior de mi 
cabeza.... sigan asi tiene un estilo sorprendente, ojala pudiera poner mas flores... pero es espacio es tan 
poco...ahora se que la hermosura de la musica, puede llega hasta los lujares mas lejanos de la tierra 
Arturo 
 
*     *     *     *     * 
 
12-07-2004 
Marc | http://madsoft.be  
Nieuwrode (Belgium)  
 
Wat een aangename verassing, na journaal even op zoek geweest naar deze site, WOW das pas muziek 
gezongen door “lekkere wijven” PROFICIAT, doe zo voort. Ik ben morgen naar de cd winkel !!! 
 
Have Fun 



 
Marc 
*     *     *     *     * 
 
11-07-2004 
Jade  
Leuven (Belgium)  
 
sinds gisteren helemaal verslaafd aan jullie muziek! 
ik zie al uit naar Dranouter! 
greetz 
 
*     *     *     *     * 
 
11-07-2004 
Leen  
Beerse (Belgium)  
 
jullie optreden op de vrij-dagen in turnhout was echt goed !! 
bedankt om achteraf toch nog effe zoutvat mee te zingen met Maud en Renate !!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-07-2004 
Erwin Van Reusel  
Weelde (Belgium)  
 
Dag dames en entourage ! 
 
't was koud gisteren in Turnhout, maar met je hemelse muziek heb je toch de regen kunnen verdrijven. 
(waarvoor dan vanwege de ganse PFL-crew) 'k Heb dan ook een paar leuke foto's kunnen nemen. 
Geïnteresseerd? mail me dan maar even, dan stuur ik ze door. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-07-2004 
Kim&Griet  
Antwerpen (Belgium)  
 
Weeral een mega-goe concert in Turnhout - zelfs de regen zingen jullie weg! Van de 2 dansende fans op de 
eerste rij. Tot in Lokeren! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-07-2004 
chucky  
merksplas (Belgium)  
 
goed concert daarnet te turnhout,alleen zeer koud en nat,dan zu jullie keer ik het toch nog warm 
 
*     *     *     *     * 
 
10-07-2004 
den_Hans | http://www.helpen.Be  
Turnhout (Country not listed)  
 



Geweldig da gulle op de markt van turnhout sta sebiet... 
 
Turnhout Rules !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-07-2004 
Jos Knepflé  
Eindhoven (Netherlands)  
 
Hallo Nathalie, en partner, leuke ontmoeting, 
jammer dat we elkaar niet meer gezien hebben, was het gaaf in Antwerpen? 
Nog genoten op de Music Meeting? 
Als je de Liefde eenmaal gevonden hebt, kom je haar overal tegen. 
Harte groet Jos. (met krulsnor) 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2004 
Anne-Mieke  
Wilrijk (Belgium)  
 
gewoon effe om jullie proficiat te wensen met jullie laatste cd ! een echt pareltje !! 
Tot in het rivierenhof 
 
*     *     *     *     * 
 
07-07-2004 
Nina  
Borgerhout (Belgium)  
 
hey jorunn, annelies en nathalie, 
ik vind jullie muziek fantastisch! weten jullie al welke nummers jullie gaan zingen op het optreden van 1 
augustus in het Rivierenhof? 
 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2004 
Elly | http://www.geocities.com/ellysaey/Index.html  
Lokeren (Belgium)  
 
Ik kijk al uit naar jullie optreden op de Lokerse Feesten!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2004 
chaltin steve  
turnhout (Belgium)  
 
hey lais ik vindt jullie kei goed ik ben al benieuwd tot de vrijdag op de vrijdagen ma ik weet da het gewoon 
speterend goed ga worden daar twijfel ik niet aan hoppelijk kun jullie me ook is weer maillen alsd jullie tijd 
hebben in jullie drukke agenda veel groetjes een vel succes van een trouwe fan van jullie een doe zo voord 
tot vrijdag 
 
*     *     *     *     * 
 



05-07-2004 
nicky | http://www.kindertent.nl/diddllina2  
vilvoorde (Belgium)  
 
ik vind julie zo leuk en julie maken mooie muziek zouden julie me eens kunnen bellen of zo dan kan ik een 
interview doen met julie 
ik zal al vragen voorbereiden of een bezokje kan ook geen kwaad he xxxxxxxnicky vergeet me niet te mailen 
 
*     *     *     *     * 
 
05-07-2004 
mieke  
deinze (Belgium)  
 
ej lais  
gunder zij echt nen zaligen groep 
k luister ook graag naar under muziek 
webbe alle ceedeetjes en ik en mijn zus vinden julie muziek echt prachtig. 
hopelijk komen der nog eel erg veel cd's 
 
***mieke*** 
 
*     *     *     *     * 
 
05-07-2004 
Michael Menheer  
Minneapolis (United States)  
 
Dear Madames, 
 
It is wonderful to see that traditional music is returning. There is a growing market for it. There is a great 
movie "Songcatcher." It is about a grad student in music who goes to the hills of West Virginia to study the 
folk music there. It progresses and it seems, they sing a pure form of mid-17th century british folk song, 
more pure than is sung in England. It seems as they were british colonist, they still sing the folk songs, and 
as they are so remote, their songs have remained virtually unchanged from when they were first sung.  
 
Have you ever heard of Eva Cassidy? She is something of a phenom, very shy, her friends finally pushed 
her into recording some songs, she was well known in the Washington D.C. area, had a cult following, died 
of cancer, only a few of her songs have ever been recorded. There is a new group, quite interesting, 
Ollabelle, a troupe out of New York. 
 
There is a resurgence of groups that play traditional music. Tis great to hear their music, Allison Krauss is 
another of my favorites. I have heard very little of Anja Kopmels, it seems she is popular. Norah Jones is 
another of my favorite. 
 
Thank you for your website. I had thought good music had been forgotten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Michael (Mijnheere) Menheer 
 
 
P.S. What does 'Lais' mean? 
Laïs stands for: 
 
Jorunn Bauweraerts 



Nathalie Delcroix 
Annelies Brosens 
 
What does that mean?? 
 
My grandfather taught me that it is difficult to stand in dutch mud, so he taught me better. Now i question all 
the answers given me. 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2004 
willie  
(Belgium)  
 
hey, 
 
ik vind jullie alledrie enorm geile wijven. 
en jullie muziek valt ook wel mee 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2004 
sanne  
brecht  
 
ik vind da gulle kei mooie liedjes he en ik kom zeker de 10 juli nor thunhout 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2004 
Leigh Barrett | http://www.krvm.org  
Eugene (United States)  
 
I present a world music show on KRVM in Oregon, USA. If you'd like your music played, please send a CD! 
Leigh Barrett 
479 Dublin Ave 
Eugene, OR 97404 
USA 
 
*     *     *     *     * 
 
03-07-2004 
sofie  
Zemst  
 
Hallo, wij wouden naar jullie concert komen kijken in oktober in de stadsschouwburg van Leuven, en kaarten 
kopen maar we kunnen geen kaarten kopen via het conservatorium, dus probeerden we het hier, maar dat 
blijkt ook al niet te gaan. Weet iemand waar wij aan tickets kunnen komen?????  
Bedankt ! 
Groeten sofie  
p.s.:ik kom uit België! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-07-2004 
shautje  
muizen  



 
Hoi lais, 
jullie zijn echt super, 
le renard et la belette,'t smidje,de wereld vergaat.Zijn mijn favoriete liedjes. 
Naartwee cd's zijn echt neig ik luister er elke dag naar. 
 
Dikke kussen Shautje -xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
03-07-2004 
Mariet  
(Belgium)  
 
Hela! Ik vind jullie muziek echt SUPER! Ik kan daar wel uuuuuuuuuren naar luisteren en meezingen. Maar ik 
mag nooit meezingen van mn ouders! haha... Maar ik doe het toch... Gewoon zalig! :o)  
 
Groetjes! XXX 
 
*     *     *     *     * 
 
02-07-2004 
kim'ke  
bornem (Belgium)  
 
eeehjkes 
 
ik vin ulle muziek echt zaaaaalig ni te doen!! 
blijft zo van die goei liekes make! 
 
greetz 
kim 
 
*     *     *     *     * 
 
02-07-2004 
maria thys  
kalmthout (Belgium)  
 
heeeeeeeeeeeeeeeeeyzzz lais,  
jullie muziek is prachtig !!!  
waarom zijn er nog andere groepen lais is er toch!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-07-2004 
kitty | http://www.livejournal.com/~kittydekoe  
brabant (Netherlands)  
 
WOW, echt gaaf zijn jullie! wow, vooral astronaut maakt veel indruk (spinvis fan)...nou houkoe! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-06-2004 
Pedro  
Paris (France)  



 
Fan depuis le début et habitant en France, je n'arrive pas à trouver les cd's "A cappella et Douce victime". 
Pouvez-vous me dire comment faire pour me les procurer. 
Je viens d'avoir une fille et nous l'avons prénommée Laïs. 
Merci 
 
*     *     *     *     * 
 
29-06-2004 
Gertrüd Profrijt  
Zwolle (Netherlands)  
 
Lieve lieve Lais, 
Ik ben zo blij met jullie in mijn leven (figuurlijk dan)! Ik ontdekte een aantal jaren geleden een liedje van 
jullie(le renard et la belette) op een global sounds cd en ik was meteen verkocht. Heb inmiddels alle cd's(wat 
is hij supergoed die nieuwe) en heb jullie hier in Hedon ook live mogen bewonderen.Ben 35 en moeder van 
Lieke (5) en we genieten samen enorm van jullie stemmen. Dankjulliewel! Kus 
 
*     *     *     *     * 
 
29-06-2004 
Fons  
(Netherlands)  
 
Hallo LAIS ! 
 
Ik hoorde vanochtend op de radio 2 het nummer Rinaldo van jullie, wauw wat een nummer te gek ben 
meteen gaan zoeken op het net, want had immers nooit van jullie gehoord tot vandaag.  
 
Ga zo door met muziek maken klink geweldig. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-06-2004 
yavannah  
 
 
Bonjour, 
Het is jullie wss al duisent kereh ofso gezeght mah: 
JULLIE ZIJHN FANTASTISCH 
 
al vanaf de eerste keer dat ik jullie hoorde.. en daht was op dranouter, al een hele tijd geleden, ik was nog 
heel klein (ben nu 15).. laatst naar de roma geweest.. ZAAALIGJEUS! En niet alleen de muziek.. jullie kleren 
waren ook gewoonweg zalig. [* respect *] 
 
Normaal gezien luister ik vooral punk (al sta ik open voor alle soorten muziek.. ook klassiek. Waar mense 
van mijn leeftijd meestal nie zo voor zijn.. maarjah ik sta nu eenmaal bekend als alternatieveling..) maar de 
laatste tijd gaat Douce Victim toch vóór Blink182, Pennywise, Sum41, NOFX,.. Douce Victim is ZOT goe!! Al 
staan mijn 2 favoriete liedjes niet op die cd: De reiziger en De wereld vergaat. Mijn favo lietjes van Douce 
Victim zijn De drie maagdekens, Rinaldo en Wanhoop van een wees.. Dan gaat een rilling gewoon over mijn 
rug.. ZO MOOI* De andere lietjes natuurlijk owk maarjah, eht een al wa mooier dan eht ander eh.. 
 
Doeie, Yavannah 
 
*     *     *     *     * 
 



28-06-2004 
 
 
 
waar gaat het lietje (houd uw) kanneke eigenlijk over?? 
 
*     *     *     *     * 
 
28-06-2004 
Maarten Moens  
Diest (Belgium)  
 
Douce Victime: een streling voor het oor! Fantastische plaat, doe zo voort! En ik zou wel eens een full cd vol 
kindeliedjes van jullie willen horen... 
 
*     *     *     *     * 
 
28-06-2004 
Marcel Hendrickx  
Turnhout  
 
Zaterdag 10 juli a.s. treedt Laïs op te Turnhout, Grote Markt in het kader van de Turnhoutse VRIJ-dagen 
(www.turnhoutsevrijdagen.be) 
Het betreft een gratis concert! Allen van harte welkom. 
 
Marcel Hendrickx, burgemeester Turnhout 
 
*     *     *     *     * 
 
28-06-2004 
Kim  
Antwerpen  
 
Hey Jorunn, Annelies en Nathalie,  
 
Overlaatst heb ik jullie nieuwe cd gekocht. Ik vind hem echt geweldig! Alle liedjes stuk voor stuk. Het liedje 
opzij dat "Enzo" zo enorm stom gemaakt heeft, hebben jullie zo mooi ingezongen dat ik het liedje nu WEL 
mooi vind. Ik kom zeker naar het rivierenhof samen met men vriend. Vorige keer wilde ik wel naar de Roma 
komen maar kon niet, jammer wel. Maar deze keer zal ik er zijn. Wil jullie nog heel veel succes wensen met 
al wat jullie doen en hoop dat jullie nog lang een hechte groep blijven. Blijf zo verder doen! Dikke kus van 
Kim 
 
*     *     *     *     * 
 
27-06-2004 
marlies  
beernem (Belgium)  
 
ik heb jullie vandaag gehoord op studio brussel, en ook emma vree schattig trouwens 
en laatst heb ik iets gezien op nederland 3 met arno 
groetjes marlies 
 
*     *     *     *     * 
 
27-06-2004 
lotte  



essen (Belgium)  
 
hee dag lais, 
zeg het rivierenhof gaan julli heel de nieuwe cd zingen of is dat maar een klein optreden van julli? 
we komen mischien ook wel zien!!! 
xxx-jes  
Lotte 
 
*     *     *     *     * 
 
27-06-2004 
Marlies  
Mol (Belgium)  
 
Hallo ik ben 12 jaar en vind jullie muziek geweldig de beste ooit blijf zo voortdoen echt waar! KOMAAN LAIS 
!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2004 
Arnaud  
Maaseik (Belgium)  
 
Prachtige muziek om bij weg te dromen op jullie nieuwste cd. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-06-2004 
Annelies Billen  
Wellen (Belgium)  
 
hoi !! ik vind jullie muziek keigoed !!  
ik ben 15 ja 
 
*     *     *     *     * 
 
24-06-2004 
isabelle  
(Sweden)  
 
ik kan niet zo goed Nederlaands schrijven..= ) 
maar ik fint dat Lais is het BESTE! 
 
Issa 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2004 
renee  
brakel (Belgium)  
 
hey lais ik heb jullie nieuwe cd vrijdag gekocht maar ik ken de liedjes nog niet goed 
ik ben een hele grote fan van jullie 
-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 
 
*     *     *     *     * 



 
21-06-2004 
sara  
 
 
nathalie, mag ik nu eens heel nieuwsgierig zijn? hoe deed jij je haar zo toen het nog langer was? ik vond het 
super mooi! 
groetjes 
X 
 
*     *     *     *     * 
 
20-06-2004 
Joke die houdt van ******  
(Belgium)  
 
see you up dranouter eh! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-06-2004 
Xavier  
F-93290 Tremblay-en-F. (France)  
 
Voici un extrait MP3 de 30 secondes, très joli, d'une autre version de la ballade de Jasio  
http://terra.pl/mtj/Zespol_Polski_-_Oj_chmielu06.mp3 
 
Il semble que cette ballade fasse partie du répertoire polonais mais aussi du répertoire tchèque. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-06-2004 
den Ben | http://users.pandora.be/bluezz  
Aartselaar (Belgium)  
 
Laïs rules! Doe zo verder... Mag ik wel een tip geven ivm jullie site? Verander de demo's van formaat. Veel 
mensen, zoals ik, weigeren RealOne te installeren daar deze software te 'opdringerig' is. Ik vind het spijtig 
dat ik de demo's nu niet kan beluisteren... 
 
*     *     *     *     * 
 
20-06-2004 
Lisa  
Merkslpas (Belgium)  
 
Waarom andere zangers als Lais er is? 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2004 
soetkin maes  
turnhout  
 
hoj ik heb al een mailtje iets geschreven maar ik ben iets vergeten . als jullie kunnen kunnen jullie me dan 
eens terug mailen ? 
dag jorunn,annelies en nathalie 



groetjes soetkin 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2004 
soetkin maes  
turnhout  
 
hoj lais  
ik ben een meisje uit turnhout en ik ben nen KEIHARDE fan van jullie mijn mama en papa houden heel veel 
van folkmuziek en ik ook wel. zij gaan ook elk jaar naar de dranouter. ik wil jullie al kei lang eens in het echt 
zien maar als jullie op de turnhoutse vrijdagen komen dan ben ik juist op reis en ik mag nog ni mee naar de 
dranouter spijtig maar ja. ik wil nog een ding zeggen doe zo verder jullie zijn MEGA BANGELIJK 
groetjes van soetkin(een meisje uit turnhout) 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2004 
Rintje  
(Belgium)  
 
Vol ongeduld heb ik ernaar uitgekeken en eindelijk heb ik hem; douce victime. 
Zalige nummers, vooral al béole en de klacht van een verstoten minnares. 
Ga vooral zo door, mij zal je niet horen klagen ;) 
Liefs Rintje 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2004 
Dorothea  
Pajottenland (Belgium)  
 
Beste Nathalie, Annelies,Jorunn, 
 
Jullie zijn schitterende zangeressen en jullie nieuwe CD is prachtig! 
Ik ben geboren en getogen in het Pajottenland ! Ik hou van de streek en zou er nooit meer wegwillen ! 
Als ik jullie muziek hoor en door het mooie Pajottenland rij met de wagen na een drukke werkdag in Gent 
dan voel ik mij één met de omgeving en muziek! 
Een ongelofelijk intens gevoel ,geen enkele andere groep kan dit voor mij evenaren! 
De muziek straalt veel vrouwelijkheid uit en het streelt ook mijn vrouwelijkheid! 
Ik ben een en al lof voor jullie muziek! 
Ik heb al jullie CD's gekocht ! Ja, als je de schoonheid van een CD ontdekt wil je alle CD 's beluisteren en 
uiteindelijk kopen! 
Ik ben geen die hard fan maar heb een enorme bewondering voor jullie muziek! 
Doe zo voort! 
Groetjes, 
Dorothea 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2004 
Xavier  
VvA (France)  
 
Message pour Gizycko. 
 



Marcel ayant soumis au forum francophone des amis de Laïs la traduction de "Jasio u pana" que tu as 
proposée, j'ai pris l'avis d'une camarade polonaise francophone (je ne parle pas un mot de polonais). Elle dit 
que c'est une traduction littérale qui est fidèle au texte. Elle m'a proposé sa propre version qui diffère peu de 
la tienne, dans un style un peu plus littéraire, avec quelques améliorations. On voudrait créer une version 
française qui soit d'une tournure poétique avec des assonances et si possible la même métrique que 
l'original polonais, pour pouvoir se chanter avec la même mélodie. Je ne sais pas si on va y arriver, mais ça 
n'empêche pas d'essayer ! 
Cordialement. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2004 
Drybooms Jef  
Vorselaar 2290 (Belgium)  
 
halo meiskes wat julie brengen van muziek is topklasse ik heb naar optredens van julie geweest en die vind 
ik denderend heeft intussen ook al julie cd s gekocht julie zijn drie fantastische meiden doe zo voort de 
groetjes jef 
 
*     *     *     *     * 
 
18-06-2004 
Wim Smeets  
Maaseik (Belgium)  
 
Knappe meiden , nog knappere muziek ! 
Doe zo voort en nog veel succes 
 
*     *     *     *     * 
 
17-06-2004 
Ramon  
Landgraaf (Netherlands)  
 
Hallo alweer 
 
Ik wil jullie nog een keer zeggen dat jullie nieuwe CD echt goed is, ik vind het alleen jammer dat ik ze niet op 
de computer kan afspelen door die copieerbeveiliging. Ook wil ik even zeggen dat ik die jewelcase van 
Douce Victime een beetje lastig vind want dat boekje valt er steeds uit, en is nu al een beetje gevouwen.  
Maar ga alsjeblieft door met zo'n goeie muziek maken 
Succes verder! Groetjes Ramon 
 
*     *     *     *     * 
 
17-06-2004 
ibitje  
gent (Belgium)  
 
haaaaaaaaaaaaaaaaaai ikke ier !! ik vind julie muziek echt prachtig ! ik heb een vraag . weten julie (lais) van 
je zelf dat julie zo moooi kunnen zinge ?????1000000000 KUSKES EN KNUFKES moi 
 
*     *     *     *     * 
 
17-06-2004 
kapitein winokio | http://www.kapiteinwinokio.be  
antwerpen (Bahamas)  



 
sirenes... 
 
*     *     *     *     * 
 
17-06-2004 
Delphine  
(France)  
 
Depuis que j'ai découvert votre chant je ne rêve plus que de vous écouter en live. Enfin vous voila présde 
chez moi au mois de Juillet (Charente) 
Votre musique est d'une puissance émotionnelle sans pareil, c'est un boulversement, un cataclisme! C'est 
la clef pour entrer dans une autre dimension, dans l' autre monde. Merci 
 
*     *     *     *     * 
 
16-06-2004 
De Smet jolien  
merelbeke (Belgium)  
 
hey, ik vind jullie te gek!!! echt dmax!!! maar ik heb nog een paar vraagjes. Op de eerste cd(laïs) staan er 14 
liedjes, maar bij mij 15 en ik zou graag weten hoe het heet en of ik ergens de tekst kan vinden. Niet alle 
teksten zijn trouwens op jullie site te vinden en dat vind ik bijzonder jammer :'( Kunnen jullie mij aan de tekst 
van 'Grand Jaques', 'Afther the Goldrush', 'Jasio U Pana' en Opzij helpen aub?! En kunnen jullie bij ALLE 
liedjes op de site een vertaling zetten aub. Ik vraag dat alleen maar omdat ik nog meer van jullie muziek zou 
kunnen genieten!!! 
Dank je wel 
Groetjes, Jolien 
...xxx... 
 
*     *     *     *     * 
 
16-06-2004 
nina dejaeger  
koksijde (Belgium)  
 
we gaan wel eens een dag naar dranouter. hopelijk ook de vrijdag, want dan komen ze.ik heb ze nog nooit 
zien optreden. in de klas hebben we al veel 't smidje gedanst wi. 
tzijn toffe liedjes om mee te zingen 
 
*     *     *     *     * 
 
15-06-2004 
Marjolein  
Zemst (United States)  
 
Hey, 
Ik ben een grote fan van jullie, ik hoop dat jullie nog veeeeeel CD' s gaan maken, 
liefs 
Marjolein 
 
*     *     *     *     * 
 
15-06-2004 
meike  
(Netherlands)  



 
hoi lais, 
ik zit op de theaterschool en in een van de presentatie heb ik ongeveer jullie hele cd (dorothea) in verwerkt. 
Het was echt een hele goeie "hit"geworden.  
Bij de zanglessen leer ik nu in een groepje allemaal 3 (of meer) stemmige nummers, o.a. "belle"!! 
bij theaterkamp (in de zomervakantie) heb ik ook een solo gehad met "de valse zeeman". 
oftewel....jullie muziek is helemaal te gek!! 
nooitmeer stoppen, oké? 
*     *     *     *     * 
 
15-06-2004 
Margot  
Belsele (Belgium)  
 
ik vroeg mij af; zal Annelies aanwezig zijn op het optreden in Dranouter ? (met die zwangerschap enzo) 
 
*     *     *     *     * 
 
15-06-2004 
Frits Broekema  
Groningen (Netherlands)  
 
Hallo 'Maaskes'! 
Wat een aardige foto's in "TV2weken". Lais (glim)lachend op de foto ziet er toch wel heel leuk uit! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-06-2004 
Clauke  
Beveren (Belgium)  
 
Hey hallo meiden van Laïs, 
ik volg muziekschool en zit nu in mijn laatste jaar AMC. Wij zien projecten en ons voorlaatste project ging 
over volksliederen! Dus onze leerkracht heeft een paar liedjes, eigenlijk heel de cd, maar kom, laten horen. 
Toen was ik direct weg van jullie!!! 
Dus nog vele groetjes, en doe zo voort!!! 
xxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
13-06-2004 
isabelle  
herenthout (Belgium)  
 
hey  
ik ben isabelle en kben een hele grote fan van jullie alleen ik kan jullie concerten nooit bijwonen!!! alleen die 
ene keer in herentals. 
en die was heel goed! 
jullie kunnen heel heel heel heel (x100) goe zingen. 
blijf zo verder doen! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-06-2004 
Eline  
heverlee (Belgium)  



 
Hey, 
deze site is echt leuk! 
En jullie liedjes zijn nog leuker! 
nog veel succes  
Eline 
 
*     *     *     *     * 
 
13-06-2004 
senta lobelle  
oostduikerke (Belgium)  
 
Hoi lais ik vind jullie de max echt waar ik heb met mijn 2 allerallerbeste vriendinnen deze week voor proef 
moeten een liedje zingen je mocht kiezen wat je zong dus wij hebben voor een liedje van jullie gekozen 'de 
wereld vergaat' en we hebben 8'5op10 omdat we jullie liedjes zo mooi vinden anna mijn vriendin mag op de 
d'anouter bij jullie achter de schermen komen want ze heeft gratis tikets gekregen van vrienden waarmee ze 
bij jullie op het podium achter de schermen mag komen en ze heeft al bijna al jullie optredens bijgewoont. 
 
Zoals je al weet ben ik senta en ik woon aan de zee in vlaanderen anna en barbara ook ik ben 12 jaar anna 
ook maar babs is er nog maar 11 aldus mijn vriendinnen en meer heb ik niet meer te vertellen  
 
 
oostduinkerkse groeten senta & anna & barbara . 
 
*     *     *     *     * 
 
12-06-2004 
Tinnneke Peeters  
Antwerpen (Belgium)  
 
.oOo. oi .oOo. 
ik wouw jullie even zeggen hoe fantastisch ik jullie wel vind !!! Natuurlijk zegt iedereen dat en ze hebben 
allemaal gelijk , en diegenen die jou muziek maar gezaag vinden moeten maar eens naar hun eigen 
luisteren !! voila dat heb ik dan ook weer eens gezegd !  
 
nog veel succes met alles wat jullie doen t'is jullie gegund 
 
dikke zoenen Tinneke -xXx- 
 
*     *     *     *     * 
 
12-06-2004 
de brantskes | http://www.kinderlines.nl/homepages/brantskes.html  
 
 
hé, allemaal! 
wij zijn de brantskes en vinde sites cool! 
ook deze natuurlijk en laïs heeft heel mooie liedjes!!! 
't smidje vind ik het mooist!!! 
wij, de branskes hebben nu ook 'n site!! 
ga allemaal eens kijken dus!!!!!!! 
groetjes: de brantskes 
 
*     *     *     *     * 
 



11-06-2004 
Gabriël  
Rotterdam  
 
Beste mensen van Laïs, 
Hartelijk bedankt voor uw mooie muziek. Daarbij ben ik blij dat u via deze weg kan bedanken. Het ga u goed. 
Hoogachtend, 
Gabriël 
 
*     *     *     *     * 
 
11-06-2004 
dominique loves kai,mark,maxim | http://www.chatten.nl/heart_girly  
essen (Belgium)  
 
tooooooooooy  
julie zijn toppie joh mijn top 3 liedjes: 
7 steken 
de wereld vergaat 
t,smidje 
-xxx- dominique +de groeten aan maxim,kai,niels,mark 
 
*     *     *     *     * 
 
11-06-2004 
Seiko  
Nagoya (Japan)  
 
Hello, Lais 
I love almost all of your songs, and I'm much impressed with your new CD"Douce Victime",too. 'Jasio u 
Pana', 'Marieke', 'De 3 Maagdekens' are especially my favorites. I think 'Jasio u Pana' sounds like neither 
Flemish nor French. What language is it? 
I hope Lais will tour Japan and do concerts some day. 
Best wishes, Seiko 
 
'Josia U Pana' is a traditional folksong from Poland - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
10-06-2004 
Abdel Sefsaf  
Saint Etienne ( LOIRE) (France)  
 
Bonjour, je suis chanteur d'un groupe qui s'appel Dezoriental. 
Je suis sans cesse à la recherche d'émotions nouvelle en musique et l'écoute de votre Album fut une des 
plus grande. 
Alors tous simplement merci pour tant de générosité et de sincérité. 
 
chaleureuses pensées... 
 
*     *     *     *     * 
 
10-06-2004 
*lau*  
herenthout (Belgium)  
 



eykez ik ben laure de beste vriendin van lieselotte of *lizZz*  
dit wilde ik even zeggen : 
JULLIE ZIJN DE BESTE GROEP TER WERELD 
(gemeend) 
k 
dat wilde ik even zeggen 
doeiz  
groetjes 
*lau* 
 
*     *     *     *     * 
 
10-06-2004 
Veerle Paulissen  
Waregem (Germany)  
 
Even wennen aan de nieuwe stijl, maar het is weer op en top LaÏs : volop genieten dus. Proficiat dames en 
doe zo voort!!! 
 
 
*     *     *     *     * 
 
10-06-2004 
van steelandt anneke  
sint-niklaas (Belize)  
 
yow lais jullie zyn kei nei neig keb nu nog nie veel geld om jullie cd te kope maar ik ben al flink ant sparen 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
09-06-2004 
Emilie  
Brugge (Belgium)  
 
Net de nieuwe cd gekocht, goed meiskes!! geeft me een zeer goed gevoel, net zoals de andere 2 cds. (y)  
*     *     *     *     * 
 
09-06-2004 
leen meyskens  
lubbeek (Belgium)  
 
lais is megasuperfantastisch en al hun cd's  
zijn megacool 
 
*     *     *     *     * 
 
09-06-2004 
mathias | http://www.kinderlines/homepages/clubbruggekv1.html  
(Belgium)  
 
lais 
zou je graag mijn site is bezoeken? 
mathias 
 
*     *     *     *     * 



 
09-06-2004 
nathalie | http://www.kinderlines.nl/homepages/wandelendebarbypop.html  
(Belgium)  
 
hey lais je moet mijn site is bezoeken en in het gastenboek schrijven. 
ik ben heel erg fan van jullie 
je moet niet letten op het tekstje dat ik heb geschreven !! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2004 
Prince de Pologne  
Gizycko (Poland)  
 
Ici est une traduction grossière de "Sluzyl Jasio U pana". 
Je demande à excuser les fautes car mon français est très mauvais. 
Peut-être il pourrait corriger par quelqu'un. 
 
 
Jasio servit un monsieur plus âgé  
et il acquit une servante, dans la septième année une mademoiselle. 
Et quand Catherine était la sienne, le roi ordonna à la guerre. 
La septième année passait déjà, Jasio revenait de la guerre. 
Il vint devant la fenêtre. Viens chez moi Catherine. 
La belle-mère, le beau-père vient  
et lui demander de descendre du cheval.  
Je ne descends pas en bas de cheval.  
avant que je n'aie pas vu ma Catherine. 
Catherine ne vit plus,  
des Lys fleurissent sur sa tombe. 
Il fouilla dans le cimetière entier  
avant de trouver sa tombe. 
Là, il se trouvait devant sa tombe  
et il pleurait des larmes amères. 
Catherine, ma Catherine chère,  
parle un mot à moi. 
Je demandai à du Dieu 
pour retourner chez toi. 
Laissez battre la plus grande cloche,  
pour les funérailles de ma Catherine. 
L'orgue joue pour ma Catherine chérie. 
Fêtez le mariage dans l'église  
avec le mien Catherine. 
Toutes les mariées couronnées.  
Ma Catherine est dans le sable. 
 
Merci pour la traduction de Jasio U Pana. S'il y a des fautes, on les corrigera - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2004 
kim cauchie  
 
 
hey, ik heb de cd van spinvis gevraagd aan mijn pa omdat ik astraunout zo een super mooi liedje vind. ik heb 



em daarnet dus gekregen! tis echt de max!!! vooral astraunaut ; ) 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2004 
Astrid Slegten  
Seneffe  
 
hallo lais!! 
even zeggen dat jullie nog steeds goed....NEE fantastisch bezig zijn !!! en dat vonden mijn jurryleden (jaja 
mijn eindwerk AMC ging over jullie!!!) ook en ik heb 85% gekregen! goed hé!!! 
Blijf vooral fijn verder zingen!!! 
dikke kussen en veel succes! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2004 
Guillaume  
Orléans (France)  
 
Bonjour, 
Fan depuis longtemps, je voudrais savoir ce que vous allez interpréter à Vaux sur mer. Chanterez vous les 
titres de votre dernier CD?Guillaume 
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2004 
johan de moor  
GORINCHEM (Netherlands)  
 
jemig wat een geweldige en ook soms sombere muziek 
 
vooral De balade van boon is geniaal!!! 
 
dank je wel lais voor het delen van jullie muziek met ons! 
 
johan 
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2004 
Prince de Pologne  
Gizycko (Poland)  
 
J'ai cherché le texte à "Sluzyl jasio u pana". 
Ici est il : 
 
S&#322;u&#380;y&#322; Jasio u pana starszego dworzana, 
l wys&#322;u&#380;y&#322; dzieweczk&#281;, w siódmym roku panieneczk&#281;. 
A gdy ju&#380; Kasie&#324;k&#281; mia&#322;, król na wojn&#281; rozkaza&#322;. 
Ju&#380; siódmy roczek idzie, Jasio z wojenki jedzie, 
I zajecha&#322; przed okienko, wyjd&#378; do mnie Kasie&#324;ko. 
Wysz&#322;a ci do&#324; matka, te&#347;&#263;, 
I prosz&#261; go z konia zej&#347;&#263;. 
Ja z konika nie zejd&#281;, 
Póki Kasi nie ujrz&#281;. 



Ju&#380; Kasie&#324;ka nie &#380;yje, 
Na jej grobie lilije. 
Ca&#322;y cmentarz objecha&#322;, 
Nim na jej grób zajecha&#322;. 
I stan&#261;&#322; na jej grobie, 
Gorzko zap&#322;aka&#322; sobie. 
Kasiu, droga Kasieczko,  
Przemów do mnie s&#322;óweczko. 
Ty&#322;em Boga uprosi&#322;, 
&#379;ebym do ciebie wróci&#322;. 
Zadzwo&#324;cie jej w wielki dzwon, 
Mojej Kasi smutny zgon. 
Zagrajcie jej organy, 
Mojej Kasi kochanej. 
Zagrajcie jej w ko&#347;ciele, 
Mojej Kasi wesele. 
Wszystkie panny w wianeczku, 
Moja Kasia w piaseczku. 
 
Merci bien. Existe-t-il aussi une traduction (Anglaise, Française, ...) de ce texte? - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2004 
samy  
bxl (Belgium)  
 
J'ai découvert votre musique lors d'un événement bien sombre ...  
Malgré tout, merci pour votre magnifique "in this heart" qui nous a tous profondément touché à l'église ... 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2004 
lisa  
wevelgem bij kortrijk  
 
hey dag lais  
 
ik heb net (een precies te zijn een 30 minutjes geleden ) jullie nieuwe keikole cd gekoch ik heb er gee 
nwoorden voor 1 fantastisch 2 schitterend 3 geniaal !!! hoe doen jullie d&at toch  
 
allez vele kusjes een trouwe fa 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2004 
kelly  
brugge (Belgium)  
 
hoi, jullie zijn echt fantastis!! 
ik ben een echte groote fan nog veel succes verder met jullie cariere en nog veel zing plezier xxxxx en goeie 
fan 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2004 
*LizZz*  



Herenthout  
 
Ik ben al enkele keren op deze site geweest! 
Ze is de max je kan liedjes beluisteren en zo 
maar willen jullie er ook foto's opzetten die je kan bijhouden plss! 
Groetjes Lieselotte 
 
*     *     *     *     * 
 
04-06-2004 
fien  
HASSELT (Belgium)  
 
ik ben een groote fen van jullie maar ik vraag me afals jullie al een nieuwe CD hebben sins die van da liedje 
DORAN he doe het me terug op mijn email adres  
 
groetjes  
 
FIEN -xXx- 
 
*     *     *     *     * 
 
04-06-2004 
Elien  
Sint-Juliaan ( West-Vlaanderen) (Belgium)  
 
hey laïs, 
ik heb een vraagje, ik heb het maar later geweten dat jullie in het TMF-cafe kwamen, dus heb ik dat nu 
gemist. Dus wil ik graag weten of jullie nog eens komen naar het TMF-cafe! zoja wanneer?? groetjes en liefs 
Elientje 
 
*     *     *     *     * 
 
04-06-2004 
Astrid  
(Belgium)  
 
Douce Victime is goed, maar ik vond Dorothea beter. 
Knappe muziek en natuurlijk knappe stemmen! 
 
Mijn vriend zei me dat ik jullie nieuwe CD niet ging kunnen afspelen op mijn computer. 
Ik heb hem zonder problemen kunnen omzetten naar mijn mp3map op mijn computer. 
Ik heb hem gekocht maar uit sympathie heb ik hem niet van Kazaa gehaald. 
Geef in het vervolg maar geen geld meer aan die copycontrol... Als ik het al kan, kan iemand met hersens 
het ook. 
I 
Ik hoop jullie ooit eens live bezig te kunnen zien. 
Doe zo voort. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2004 
PLUNET thierry  
(France)  
 
salut les filles 



impossible de trouver le dernier CD chez nous en Gaulle, 
please help me  
salutations 
thierry 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2004 
meta  
utrecht (Netherlands)  
 
hey lais, 
 
ik vind jullie muziek heel mooi 
ik heb gisteren jullie nieuwe cd gekocht, echt te gek! 
 
kuzz meta 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2004 
nele  
mortsel (Belgium)  
 
ik vind jullie echt zalig ik ben al jaren fan van jullie. Doe zo voort. en ik hoop dat er nooit een einde komt aan 
lais. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-06-2004 
Jolien De Bruyne  
Stekene (Belgium)  
 
Ik ben nog (maar) 12 jaar en toch ben al ik fan van jullie, want jullie zijn kweet nie oe goe? Ik heb Laïs leren 
ontdekken door mijn lieve vriendin Carmen, dus al ze dit leest zal ze wel mega gelukkig zijn!!!!!!! 
xxxxxxxxx-jes, Jolien 
*     *     *     *     * 
 
01-06-2004 
Patricia van der Kooij  
Utrecht (Netherlands)  
 
Hallo! 
 
Wij hebben met vrienden dit weekend ons eerste concertje gegeven, om familie en vrienden te laten zien 
wat wij zowel doen als wij (regelmatig) een weekend muziek met elkaar maken.. en we hebben daarbij De 
Wereld Vergaat gezongen!  
 
Iedereen was er stil van!! Ik vind het zo'n fijn lied om te zingen! Het is lekker opzwepend (of hoe noem je 
dat?)..! 
 
Ik denk dat ik maar eens een CD van jullie ga kopen/bestellen! 
 
Groetjes Patricia 
 
*     *     *     *     * 



 
01-06-2004 
Arjo Spee  
Nieuwegein (Netherlands)  
 
Lieve Laïs leden 
Ik ben enigzins in verwarring. 
Jukkie concert in de Doelen in Rotterdam staat op jullie site gepland op 13 november. 
Op de site van de Doelen staan jullie echter gepland op de 18e november. Welke datum is de juiste? 
P.s. kunnem jullie me helpen aan de tekst van het lied Jasio u pana.  
Groetjes van een volslagen fan. 
 
13 november is de juiste datum. De concertrubriek is ondertussen verbeterd - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2004 
Charlotte | http://groups.msn.com/delzes  
Aalst (Belgium)  
 
ik ben echt zowat geobsedeerd door jullie muziek! jullie cd's zijn al ontzettend zot gedraaid! ik heb al een 
paar keer naar jullie optredens willen gaan kijken, maar elke keer was er iets tussen gekomen, of was ik 
ziek. ik heb dus gisteren ontdekt dat jullie in oktober naar aalst komen (jeej springt een gat in de lucht, en 
begint bijna te flippen) hopelijk ist dan de goeie keer he!!! mijn beste vriendin en ik zijn alletwee gitaar aan 
het leren spelen, (al een tijdje) en we zouden ook graag eens liedjes van lais spelen, mss dat we toch ooit 
nog eens aan de bladmuziek geraken... 
dikke koewzjahsxxxx en blijf zo zeker voort doen! tot in aalst! byezxxxxxx 
charlotte 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2004 
emmiet  
heb je nodig! (Belgium)  
 
oooi ik moet voor nederlands een soort spreekoef doen over een nedelands liedje en heb het liedje van jullie 
gekozen " 't smidje' omdat ik dat echt super mooi vind maar heb namelijk een probleem ik zou moeten 
zeggen voor wie dat liedje bedoeld is welk gevoel het je geeft wanneer je er kan naar luisteren en waarom 
kun je me alstublieft helpen kheb je echt nodig en zou je het dan liefst zo vlug mogelijk kunnen doorzenden 
naar emtje13@hotmail.com want ik moet het namelijk overmorgen al voor de klas brengen alvast bedankt! 
groeteees emmiet 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2004 
Seiko  
Nagoya (Japan)  
 
Hello, Jorunn,Annelies and Nathalie, 
I have been fascinated with your beautiful  
songs since I listened to your first CD " Lais". 
Your singing voice is very beautiful and the 
sound of Flemish is more or less mysterious 
to me. But I regret I can't understand Flemish. 
When I visited Holland two years ago, the 
landlady of B&B translated "De Wereld Vergaat", "Dorothea" and "Klaas" into English 



for me. I feel a kind of sense of nostalgia 
when I listen to your "May Morning Dew", 
as I remember desolate, lonesome, but 
heart-warming scenery of Ireland where I 
have visited twice. 
I hope I will be able to go to your concert and 
listen to your live music some day. 
Best wishes, Seiko 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2004 
Pete Müller | none  
Engelburg (Switzerland)  
 
My dear Girls, 
 
I had written to you a long time back, after my Belgian friend Dirk made me aware of you. At the time, 
"Dorothea" had just come out and I grabbed both your CD's, went home, and just sat down and cried. This 
was a totally new listening experience for me. I had mentioned the Finnish group Värttinä in my mail 
(another favorite - still!) and the fact that you had also learned that important lesson: the singer must serve 
the song and not the opposite! In the meantime (and a few more trips to Vlaandern later...), I was back at 
Dirk's again to discover that you had not only made the a cappella CD, but had also just released "Douce 
Victime", as well, so now my collection is, once again, complete. Your sound is even more refined than on 
the earlier recordings, the production and the choice of material is excellent, not to mention the almost 
child-like ease with which you switch between Flemish, French and English as if there were no differences, 
no borders, no lines... I don't think many people realize how hard this really is, or how difficult it can be to 
make voices truly blend with each other. I also think it takes very attentive listening to really get attracted to 
the intimacy of your songs and their nature. After having spent so many wonderful, wonderful hours in the 
fields and towns you call home, and having been able to further examine and understand the mentality and 
the surroundings from which your music feeds, it is just all the more sweeter. You continue to inspire, break 
open doors without losing your culture and heritage, and are, in my eyes and ears, still the best living 
example that whatever we choose to call "folk" or "roots" can be as fascinating, as emotional, as joyful and 
as painful as anything that has ever been recorded. Be proud of yourselves - there IS, simply, no other group 
like Laïs, and the many people here I have played your CD's to think the very same. You're beautiful. 
 
Kisses & Groetjes from your New Yorker fan living out here in Eastern Switzerland, Pete xxx :) 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2004 
volko  
hannover (Germany)  
 
ahoi, saw you years ago at rudolstadt folkfestival in germany. When are going to have some concerts in 
germany again? 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2004 
Sofietje  
Assebroek Brugge (Belgium)  
 
heylabatjes! 
ik ben sofie en sinds een jaar of 2 luister ik naar jullie muziek... op trektochten tijdens een kamp zingen we 
altijd jullie liedjes... die trouwens iedereen helemaal kennen. 



schitterend! 
xxx 
sofietjeuh!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2004 
*LizZz* en *Lau*  
Herenthout (Belgium)  
 
Ey Laïs! 
Ik ben 12 jaar en de beste vriendin van laure wij zijn allebij fan van Laïs...jullie dus... 
 
wij vinden jullie de max!! 
En het beste liedje is Dorothea de andere zijn ook goed hoor!Allez ook de MAX! 
*xXx*LizZz & Lau*xXx* 
 
*     *     *     *     * 
 
29-05-2004 
laure  
zandbergen (Belgium)  
 
jullie zijn supper goed! nee dat is nog te licht uitgedrukt! FANTASTISCH! mijn nichtje heeft zelfs haar laatste 
zakgeld ,voor mijn verjaardag, uitgegeven aan jullie laatste Cd! en hij is gewoon machtig! 
allerliefste groetjes 
-XxX- 
Laïs 4-ever! 
Laïs rules! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-05-2004 
pimpeltje  
ruisbroek (Belgium)  
 
yo laïs! 
ik ben fan van jullie (de meestste die hier iets schrijve) 
da wou ik eigelijk zegge he 
ik hoop dat jullie dit lezen he 
alé annelies, nathalie en jorunn (ik hoop dat het juist is geschreven ) 
dada kes 
pimpeltje 
ps : heb 3 cds van jullie 
 
*     *     *     *     * 
 
27-05-2004 
Eline  
(Belgium)  
 
Live zijn jullie gewoon za-lig 
Altijd enthousiast 
Inspiratievol 
Stijlvol en pure klasse! 
 



En zo kan ik maar doorgaan... gewoon echt om trots op te zijn jullie muziek! 
Doe zo voort! 
En euhm... Bearnaise ligt naast mayonaise niet? ;-) 
 
*     *     *     *     * 
 
27-05-2004 
marlies  
beernem (Belgium)  
 
hoi lais  
't is om te zeggen dat ik deze keer wel kunnen kijken heb naar jullie in tmf-café en het was massa's goe jullie 
zijn de max!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
greets -xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
27-05-2004 
vinya  
watermael-boitsfort (Belgium)  
 
le dernier album semble vraiment très bon , cependant j'ai entendu dire qui'l possédait une 
copy protection ....virgin decision? 
Comment vais-je pouvoir l'écouter sous Linux ou le copier sur mon lecteur MP3 ? 
 
*     *     *     *     * 
 
27-05-2004 
 
 
 
LEVE LAïS! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-05-2004 
fientje  
rekkem (Belgium)  
 
hey Laïs, 
op het schoolfeest doen wij op het liedje "'t Smidje",en dat is echt megaaaaaacool!!!! 
*     *     *     *     * 
 
26-05-2004 
sien  
Meerbeke (Belgium)  
 
hallo laïs, 
ik ben sien en ik ben 12 jaar en wil jullie iets vertellen wat ik al lang wist: 
Jullie zijn Héééééééééééééél goed. IK ben bijna naar al jullie optredens gezien en onlangs in de ab op 27 
april 2004 en jullie CD is goed,mooi,goed gezongen,.... in 1 woord: SUPER FANTASTISCH  
kzou zeggen:DOE ZO VOORT!!!!!!! 
Sien Leemans.  
 
DAAAAAAAAAAAAG!!!!!!!!! 



*     *     *     *     * 
 
26-05-2004 
Bart  
Merksem (Antwerpen) (Belgium)  
 
Nathalie, ik ben op zoek naar de tekst van "It 'll never come to light". Ik heb echt mijn best gedaan maar 
tevergeefs. Zou je die mij eventueel eventjes kunnen mailen (vava@elvis.com)?? Thanks !! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-05-2004 
Lise  
Wetteren-ten-ede (Belgium)  
 
Bedankt voor de tip ,ik heb gebeld en....HEB KAARTEN VOOR HET OBATALA-CONCERT 
 
*     *     *     *     * 
 
25-05-2004 
Nele Smeets  
Ingelmunster (Belgium)  
 
Zeg, het gezicht van Dago, Mirko en Dominique ziet er wel wat raar uit op de site... Wanneer doen zij een 
foto-sessie (met of zonder sigaar ?) 
 
*     *     *     *     * 
 
24-05-2004 
GARIGUE Marion  
ONVILLE (France)  
 
bonjour... je trouve cette musique géniale.je les ai vu en concert a metz a FOLKSTOCK c'était trop bien. 
comment faire pour me procurer leur album "douce victime" qui n'est malheureusement pas sortit en france 
? 
aidez moi svp 
merci 
 
*     *     *     *     * 
 
23-05-2004 
willems gert-jan | http://www.hotmail.com  
vilvoorde(peutie) (Belgium)  
 
hé waarom zingt annelies ni mee op de obatala-concerten ?? 
 
*     *     *     *     * 
 
23-05-2004 
lisa  
den bosch (Netherlands)  
 
hallo, ik ben samen met mijn buurmeisje en zus helemaal fan van jullie! we proberen ook liedjes 
driestemmig na te zingen. meestal lukt dat maar we kunnen niet altijd de stemmen goed onderscheiden. dus 
mijn vraag aan jullie: hebben jullie de apparte stemmen op bladmuziek? 
groetjes van lisa 



 
*     *     *     *     * 
 
22-05-2004 
Jose Luis  
(Spain)  
 
Hi, this is a big fan from Spain. I'm planning to go to Belgium in august to see the band live, are those two 
dates the only ones or are there plans to do more concerts? 
 
*     *     *     *     * 
 
22-05-2004 
Bea Bauw  
Westouter (Belgium)  
 
Tis ier Bea, en tis om te zeggen dat jullie nieuwe cd echt de max is. Khoop dat jullie weer upt folkfestival go 
staan. 
groetjes Bea, x x x 
 
*     *     *     *     * 
 
21-05-2004 
Harry Adelheidt  
Antwerpen (Belgium)  
 
ik ben eerder toevallig gestoten op jullie muziek. ik las de Humo in de wachtzaal van mijn tandarts en er 
stond een review in over jullie nieuw album. Via een kameraad heb ik enkele songs kunnen beluisteren die 
hij had gehuurd in een mediatheek en ik moet zeggen : WAUW! 
Ook de verschillende uitvoeringen van jullie songs vind ik geweldig en dan vooral de rustgevende remix van 
Dorothea door Buscemi.........Elke keer ik die hoor word ik melancholisch en drijven mijn gedachten weg 
naar mooier oorden. 
Ik weet niet of jullie deze teksten lezen, maar ik hoop dat jullie binnenkort weer eens naar Antwerpen komen 
zodat ik jullie live aan het werk kan zien. Ik ben trouwens vorig jaar naar een folkfestival geweest in 
Mechelen en het was geweldig met Fluxus en consoorten. 
Doe zo voort dames :-) 
 
Een nieuwe fan ;-) 
x 
Harry 
 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2004 
Nathalie  
Poperinge (Belgium)  
 
Hey Lais,  
 
Ik heb net 'douce victime' gekocht en ik wou jullie gewoon eens vertellen wat ik er van vond. Maar..ik vind er 
geen woorden voor. A-dem-be-ne-mend!  
 
Ik was aangenaam verrrast toen ik hoorde dat jullie de affiche van folk dranouter zullen sieren. Ik heb jullie 
reeds live aan het werk gezien, en ik was precies als gehypnotiseerd toen ik buitenkwam. Beetje te 
vergelijken met drugs, versta je? Ook dit jaar zal ik zeker in de grote concerttent in Dranouter staan! 
 



Doe alsjeblieft zo voort!!! En het is waar van Eurosong. Vlaanderen zou dan tenminste eens trots kunnen 
zijn als jullie meededen. Zou 100 keer beter zijn dan Ruslana! 
 
Vele groetjes van Nathalie xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2004 
onbenkend  
oostende (Belgium)  
 
Ja ik heb al veel meegemaakt en ja als ik jullie nr's hoor zit ik vaak te wenen omdat het echt en laat me altijd 
terug denken aan dat een probleem 
ps:ik zou jullie echt live willen horen groetjes een noodmeisje 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2004 
Weasel Bart | http://www.thetuxedoweasels.be  
Merksem (Antwerpen) (Belgium)  
 
Nathalie, eentje voor jou. It 'll never come to light ... waanzinnig Sniffernummer!! Ik hoop echt voor die 
gasten dat dat echt een doorbraak kan beteken. Maar met uw stem erbij, no prob ! Echt waanzin ! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-05-2004 
linde mostinckx  
roosdaal (Belgium)  
 
ik ben dol op jullie muziek,jullie zijn zelfs mijn lievelings groep ik vindt het spijtig dat ik nog nooit een cocert 
heb gezien van jullie 
en jullie kledij die is eecht hip 
ik ken enkele liedjes vanbuiten. 
jullie muziek is altijd zo speciaal en dat vindt ik super ik hoop dat ik jullie ooit in het echt zal mogen zien  
linde 
 
*     *     *     *     * 
 
18-05-2004 
Grand Clark | http://yoursux.nl  
(United Kingdom)  
 
hello people. i looove your mucis, i have all your cd's and fanstuff. i'm a manager and i have a very big 
contract for you. so contact fast! i think your manager isnt good enough for you so i wanna be that person 
who can makes you happy people. 
greetings, Grand Clark U.K (but i live in deuthland) 
 
*     *     *     *     * 
 
17-05-2004 
willems gert-jan | http://www.hotmail.com  
vilvoorde(peutie) (Belgium)  
 
toe lais doe binnen twee jaar mee aan eurosong da we eindelijk nog een winnen tis al zo lang geleden.ik blijf 
er over doordrammen tot julie meedoen ik denk dat ik ni de enige ben dat graag zou hebben dat jullie mee 
zouden doen.toe aub probeem al het zen minst toch een keer. ik weet ni of julie dit allemaal zelfs lezen, of 



dat iemand anders dat voor julie doet maar wilt diegene dat dit leest de boodschap toch maar eens willen 
doorgeven ??? toe lais doe het voor al julie fans (ook voor mij dus) probeer het op zen misnt toch een keer 
.wie niet waagt niet wint .ik wil er al mijn geld op verwedden dat jullie wel zouden open staan voor niewe 
uitdagingen, grotere uitdagingen. heel europa dat naar julie staat te kijken en niet kunnen wachten om julie 
12 punten te geven. heel europa waaw zou dat niet geweldig zijn ???lais het wereldwonder.komaan meiden 
sta open voor een geheel nieuw avontuur 
 
*     *     *     *     * 
 
17-05-2004 
elissa  
gijzegem (Belgium)  
 
beste Laïs, ik vind jullie muziek zo de max, zeker 't Smidje. Wanneer maken jullie nog eens zo'n fantastisch 
nummer ? 
 
*     *     *     *     * 
 
17-05-2004 
Eveline  
(Netherlands)  
 
Engelen in mijn oren, in de auto, op de fiets, in de huiskamer, ja zelfs op de sportschool. Meiden hou 
alsjeblieft nooit op met zingen. Jullie muziek is prachtig en jullie stemmen goddelijk. Sinead has nothing on 
you girls! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-05-2004 
Debbie | http://groups.msn.com/Amber4ever  
Brugge (Belgium)  
 
hey lais ik vind jullie top het liefst van allemaal hoor ik graag 7 steken heb ik wel een keer 50 keer na elkaar 
geluisterd het engiste wat is wil weten hoe voelt het om beroemd te zijn ? zend A U B weer naar 
spock_debbie02@hotmail.com 
 
Dank je 
 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
16-05-2004 
willems gert-jan | http://www.hotmail.com  
vilvoorde(peutie) (Belgium)  
 
euhm lais , het wordt eens tijd da jullie mee gaan doen aan het eurosongfestival want kweeni ze euhm 
vlaanderen bak er nooit iets van zenne. de walen moeten het altij terug goemaken .want das altij vlaanderen 
dat het kei slecht doet, dus mss moeten jullie het eens gaan proberen.zorg voor een zeer sterk a cappela 
nummer waar heel europa van achterover valt.mss een kei ideetje om jullie populariteit nog meer de hoogte 
in te jagen 
 
*     *     *     *     * 
 
16-05-2004 
Lise  



Wetteren-ten-ede (Belgium)  
 
En wat als lais nu eens meedeed met Eurosong.... ;o) 
 
*     *     *     *     * 
 
15-05-2004 
Virginie verrecas & Nele Bruneel  
Torhout the place to be (Belgium)  
 
hoi, 
we vinden jullie kweenie oe sjiek, jullie muziek maar ook jullie kleren, die bolletjesrokken bv. 
ik denk zelfs dat we jullie grootste fans zijn *stoefstoef* 
zouden jullie wat extra informatie willen doorsturen wantwij doen een spreekbeurt over jullie. 
héééééél erg bedankt, alvast, zo'n beetje 
en tot ... mss Dranouter 
kisses xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
15-05-2004 
Roel en Ede  
Mortsel (Belgium)  
 
Als iemand Nathalie kan inlichten over deze reactie. Wij zaten allebei met haar in de klas. 
We hebben haar nog iets te vertellen over haar en Laïs toen we enkele jaren terug liftend met de rugzak in 
de UK een bijzondere lift kregen... Eender hoe; De groetjes. R&E 
 
*     *     *     *     * 
 
15-05-2004 
Dieter  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Laïs ok gezien op TMF woensdag, en blijkbaar niet de enige die er férm naar uitgekeken had en uiteindelijk 
toch lichtjes ontgoocheld werd. 't Kan er natuurlijk nie élke keer juust op zitten, ma 't ging allemaal zo rap, 
rap, rap. Jammer. 
MAAR...daarvoor hebben we Dranouter nog!!! ;-) 
 
Greetz xxXxx 
 
*     *     *     *     * 
 
14-05-2004 
Pierre Montauzou  
Metz (France)  
 
Mon amie et moi avons été complètement charmés par votre participation au Folkstock de Metz où nous 
vous avons découvertes.Nos "50 ans bien pesés" ont retrouvé les tonalités des "Malicorne" de nos jeunes 
années... Quel bonheur vous nous avez donné. Grand merci à vous. Où et quand pourrons-nous aller vous 
retrouver? 
Belle route à vous. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-05-2004 



Lauratjhu  
Oostende (Belgium)  
 
IK heb jullie leren kennen door op bezinning te gaan met het tweede jaar. En ik was kompleet weg van dat 
ene nummer 't Smidje.Daarna andere liedjes gehoord. en geef mij maar jullie muziek in plaats van R en B 
Jullie zijn echt the best totjes en knuffies en antwoordt terug plzzzzzzzzzz. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-05-2004 
syl  
(Belgium)  
 
hallo, 
jullie muziek is gewoon fantastisch. 
Vooral het smidje en 7 steken. 
ne dikken proficiat 
 
*     *     *     *     * 
 
14-05-2004 
@ nathalie  
 
 
Laïs is verre van een POPGROEP!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-05-2004 
Martin Andersson  
Norrköping (Sweden)  
 
Kära vänner 
Ik heeft zo vele plesier van je CD;s de laaste jaar. Ik vond zijn laast sumer van ik België bezoeket. Nu komt 
ik terug voor mijn 30 verjaardag te cellebrate. Ik zal strax je niewe CD kopen.I have not heard anything so 
beautiful in a very long time. God Bless you and may we all have the dear pleashure to wait for more music 
from you. Sad that you dont have any conserts during my stay 22-31 of may. We´ll meet some other time;) 
Your Martin 
 
*     *     *     *     * 
 
13-05-2004 
nathalie  
kessel-lo (Belgium)  
 
ik denk dat lais een leuke popgroep is , want ik ken maar 1 liedje : 't smidje , en dat vind ik een heel mooi 
liedje . in mijn klas hebben ze het liedje ook al gezongen (vaak)!!! 
 
 
 
groetjes nathalie 
 
*     *     *     *     * 
 
13-05-2004 
doeternietoe  



dendermonde (Belgium)  
 
julie liekes zij zo superde lukse goe doe zo voort en de groetjes aan iedereen 
 
*     *     *     *     * 
 
13-05-2004 
Thiry | http:  
Woluwe (Belgium)  
 
Bonjour 
Je suis chargée de l'organisation d'événements culturels pour l'UCL à bruxelles et je me demandais s'il est 
possible d'être informée de vos concerts...  
Merci 
Axelle Thiry 
02 764 41 09 
 
*     *     *     *     * 
 
12-05-2004 
Jeroen | http://aeons.be  
Borgerhout (Belgium)  
 
Tja, dan wacht je op het optreden van Laïs op dat vermaledijde TMF café en dan haasten ze zich om het af 
te krijgen! Lag het aan de geluidstechnici van dat kot, of zijn jullie het gewoon om jullie nummers in ijltempo 
af te werken? Ik kan begrijpen dat het er live wat steviger aan toe gaat, maar dit deed de nummers gewoon 
onrecht aan. In de Roma was alles geweldig. Op televisie viel het tegen. Sorry... 
 
*     *     *     *     * 
 
12-05-2004 
Ikke  
(Belgium)  
 
Lais is nu op tmf cafdé! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-05-2004 
 
 
 
Salut  
Bravo pour votre concert à Folkstok (Metz) 
A quand le prochain concert en Lorraine ? 
C'est tjoujours un veritable plaisir de vous ecouter 
à bientôt 
 
*     *     *     *     * 
 
10-05-2004 
Jade Dewyn  
Kortrijk (Belgium)  
 
Ik heb eindelijk jullie nieuwe cd, hij is super mooi ik heb er al duizend keer naar geluisterd, doe zo verder. Ik 
hoop dat er nog veel van die mooie cd's mogen komen. 



xxx Jade xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
08-05-2004 
aniana helsen  
herzele (Belgium)  
 
he lais jullie liedje marie madeleine is gewoon het beste van het beste,ik heb jullie ook in het tmf cafe gezien 
eigenlijk was ik daar voor de heideroosjes maar nu ik jullie gehoord heb ben ik een echte fan .groetjes 
aniana 
 
*     *     *     *     * 
 
08-05-2004 
Arjo Spee  
Nieuwegein (Netherlands)  
 
Lieve kanjers van Laïs, 
De C.D Douce Victime is een juweeltje. 
Kunnen jullie me helpen aan de tekst  
(en eventuele vertaling) van het prachtige lied "Jasio u Pana". Is het mogelijk dat dit lied toegevoegd wordt 
aan de pagina "teksten" op julllie website ?  
Ik denk dat jullie hiermee veel fans een groot plezier doet  
Tijdens jullie concert in Breda vond ik dit een van de mooiste liederen.  
Kom volgend seizoen eens in Utrecht / Nieuwegein optreden. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-05-2004 
jan viggria  
sint-truiden (Belgium)  
 
hey ik heb bijna al jullie cd's en ik vind jullie muziek echt leuk. 
mijn papa die zingt mee op jullie muziek ik bekijk hem dan zo eens vies want die kan nie zingen ik zit zelf ook 
in een jeugdbeweging en die praten bijna elke vergadering over jullie groeten van de schouts van 
sint-truiden 
 
*     *     *     *     * 
 
07-05-2004 
lizeth  
noord brabant (Netherlands)  
 
 
eey Laïs ,  
ik vind jullie egt onwijs goed en heb jullie vorig jaar gezien samen met 2 vriendinnen in Antwerpen en ben 
met jullie op de foto geweest  
k heb alle cd's en nu ook douce victime ga zo door  
x  
lizeth 
 
*     *     *     *     * 
 
07-05-2004 
Wouter van Wyk  



Johannesburg (South Africa)  
 
Hallo Lais 
n Vriend uit Duitsland het my aan julle musiek voorgestel en ek was dadelik verlief. Kom tree ook hier in Suid 
Afrika op asseblief!!! Julle is fantasties.  
*     *     *     *     * 
 
06-05-2004 
christian weber  
trier (Germany)  
 
hallo, 
habe euch zwar noch nie live gesehen, hoffe vielleicht am so. in metz. 
Habe euch aber bei meiner freundin auf cd gehört, sie hat euch 2001 in rudolfstadt live geshen und war 
sofort von euch begeistert. 
Liebe grüsse aus trier 
Christian :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2004 
Thomas  
Borgerhout (Belgium)  
 
Fantastisch concert in de Roma! 
 
Kan iemand mij de setlist van dat optreden vorige week in Antwerpen bezorgen? 
 
Cheers!! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2004 
Joke | http://www.sopres.be/website/n/3/4/1/000.asp  
(Belgium)  
 
Hallo,  
Wist u dat er van de 10.309.725 personen in België er 58 zijn die Laïs heten? De voornaam kende z'n 
hoogtepunt in 2001 met zijn 18 geboortes, of 31% van het totale aantal. 90% van de personen met de 
voornaam Laïs zijn geboren voor 2002.  
Interessant, é. 
 
Bron: http://www.sopres.be/website/n/3/4/1/000.asp 
 
Liefs Joke 
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2004 
lore | http://www.imonline.nl/loresite  
(Belgium)  
 
jullie zijn erg tof  
jullie liedjes zijn cool ik zit ook in een koor en ik denk dat lut (werkt voor de opvang voor het middagmaal in 
de school en het koor) een zal gebruiken van de die dat jullie zingen en nog een vraag mogen wij eens 
meezingen ah ja bijna vergeten te zeggen het koor noemt de zandkorreltjes en ik ben 10 jaar en ik kan 60 m 



sprint 10 seconden lopen en ik kan 20 minten hoelahoepen (eigelijk langer maar dan niet getelt  
 
ik geef jullie allemaal een dikke kus smak 
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2004 
lore  
(Belgium)  
 
hallo  
ik heb een cd ik vind het smidje en de wereld en de wanhoop tof ik hoop dat jullie blijven doorgaan en een 
iets ik hoop dat je jullie niet uit elkaar gaan  
 
 
 
groetjes lore 
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2004 
François  
Tournai (Belgium)  
 
Bonjour damoiselles; 
 
c'est avec une joie immense que je viens de me procurer et d'écouter "Douce victime". 
Les morceaux sont vraiment d'une grande qualité. Ils sont tous très différents tout en sachant garder une 
homogénéité générale. Een echte kunstwerk.... 
Mes chansons préférées sont Dormez, dormez (digne du plus grand Malicorne), de drie maagdekens et 
Jasio U pana. 
C'est le paradis 
 
Révérence & salutations 
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2004 
Jack  
Noord Holland (Netherlands)  
 
Voor de trouwdag van mijn maatje Hans op zaterdag 5 juni 2004 ben ik van plan een setlist te maken van 
alle nummers die ik op die avond voor hem en zijn aanstaande gedraaid heb. Lais zal niet ontbreken in deze 
lijst. Nu wil ik eea completeren met leuke dingetjes van een aantal van zijn favoriete bands : hierbij denk ik 
aan gesigneerde kaarten / setlisten of wat dan ook. Weet iemand hoe ik wellicht in kontakt kan komen met 
iemand van Lais om dit misschien te kunnen regelen ? Hartstikke bedankt alvast uiteraard ! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-05-2004 
Evy Maes  
Beveren-Waas (Belgium)  
 
Hey Laïs, webmaster,... 
Ik ben op zoek naar een partituur, akkoorden,... van Kabouter Kiekeboe. Er is me gevraagd dit liedje aan te 
leren op de lagere school in Beveren ivm hun bosklasse. Kunnen jullie me helpen???? 



greetz 
Evy Maes 
Hoofdleidster KLJ Beveren 
Medebegeleiding Bosklasse Heilig Hartschool Beveren 
 
Partituren van Laïsmuziek zijn er tot op heden nog steeds niet. Op de credits van 'A la capella' staat 'KLJ 
Antwerpen' vermeld bij 'Kabouter Kiekeboe'. Misschien kan deze vereniging je verderhelpen? - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
04-05-2004 
Lien  
Antwerpen (Belgium)  
 
ik ben dus in de Roma(29/4) naar Lais gaan zien en ze waren ZALIG! ik was dus zon klein meisje dat stond 
mee te zingen...enfin, ik heb al jullie CD's en die zijn ook ZALIg!proficiat met jullie prestaties! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2004 
Joke  
 
 
Beste laïs EN webmaster,  
zou je zo vriendelijk willen zijn om alle dode links van de site te verwijderen. Bijna bij elk video en 
audiofragmentje dat ik wil bekijken en beluisteren gaat niet! En je mag gerust voor nieuwe videofragmentjes 
zorgen, als dat kan... 
 
Liefs Joke 
 
Indien nieuwe audio- en videofragmenten beschikbaar komen, zal dit zeker op de site gepubliceerd worden 
- mt 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2004 
Liesje  
Zonnebeke (Belgium)  
 
Ik zou graag meer weten over het liedje 7 steken maar ik vind op internet bijna niets 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2004 
lizzietje  
BEERNEM (Belgium)  
 
ik las dat jullie gisteren in tmf café zouden zijn en ik heb gekeken en et opgepakt en ik heb jullie niet 1 keer 
gezien ik vond het wel jammer. 
 
Dat klopt. Het Laïsoptreden was voorbarig aangekondigd in 'TV 2 weken', een nieuw tv-magazine. Als er 
een nieuwe datum doorgegeven wordt, komt het op de nieuwsbladzijde - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2004 



Gamze  
Houthalen (Belgium)  
 
ik zou even willen reageren op die enkele enkelingen die het over de "folktrienen" hebben... 
Laïs is geen FOLK, Laïs is WERELDmuziek!!! 
En al wie da nie zien wil, die verloochent zijn afkomst... want zijn we immers nie allemaal 
WERELDBURGERS?!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2004 
Anne  
Lokeren (Belgium)  
 
Heeeeeeeeeeey,ik vind Laïs heel erg tof!Ik heb alle CD's...Maar die 'Alla Capella',is da eens single of een 
CD? Die hebben we nog niet...Laïs zingt GODDELIJK!!!!!! Ik ben de grootste fan van hun!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2004 
Dieter | www.litoziekla.tk  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Mja, met een héél véél klein beeteken pijn in het hart heb ik ook Laïs nie gezien gekregen op TMF Café 
gisterenavond. Nochtans stond de datum reeds vermeld (2 mei a.s.) in de Nieuwsrubriek. Jammer, maar 
stiekem toch een tof vooruitzicht voor binnenkort! :-) 
Groetjes! -xxXxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2004 
Ikke  
(Belgium)  
 
Heb net naar tmf café gekeken, en daar was geen laïs te zien hoor. 
Misschien volgende week? 
 
De vraag is onderweg naar TMF. Indien de exacte datum van het Laïsoptreden door TMF wordt 
doorgegeven, wordt dit op de nieuwsbladzijde gepubliceerd - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2004 
St.  
Folkietown  
 
Lieve iedereen,  
Blijf vooral steeds opnieuw van alle daken schreeuwen dat folk NIETS met "geitenwollensokken", 
"zachtaardige doetjes", "extreem rechts" en "folktrienen" te maken heeft, en het imago dat dat WEL zo is zal 
blijven meegaan. Leve het tegenovergestelde effect! Als je van een imago af wil, zwijg dan gewoon over dat 
imago. :-t 
 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2004 
Marjolijn  



(Netherlands)  
 
Heey Laïs!!! 
Ik vind jullie liedjes echt superr tof! De valse zeeman vind ik o.a. een heel leuk liedje. Ook speel ik gitaar en 
ik probeer vaak met de cd mee te spelen, maar het is erg moeilijk. Jammer dat jullie geen bladmuziek op 
internet hebben staan maar ja...  
Dus een tip van mij en voor iedereen: zet altublieft een paar liedjes bladmuziek op internet!!  
Ga zo door met jullie liedjes! 
Kusjes, mij 
 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2004 
Christel  
 
 
Wat is er mis met 'folktrienen'? 
Ik ben in ieder geval zwaar ontgoocheld in die woorden, want jullie verloochenen zo wel jullie afkomst. Zo 
zijn jullie beroemd geworden. 
Denk je nu echt dat we nog zitten te wachten op rockende kippen zonder kop? 
Die laatste cd is heel goed, maar rock?!? 
 
De zin 'Liever rock chicks dan brave folktrienen' is de kop van de AB-concertbespreking van Dirk Steenhaut 
van De Morgen (De Morgen, 29 april 2004). De zin wordt herhaald in de bespreking zelf. De volledige 
passage luidt als volgt: «Toen Laïs een kwartiertje later 'De 3 maagdekens' aankondigde, vertelde Annelies 
dat de groep even had overwogen ook haar cd zo te noemen. "Maar dat zou wellicht een beetje 
ongeloofwaardig zijn geweest". Vrij vertaald, voor wie de boodschap niet meteen had begrepen: "Wij zijn 
geen brave folktrienen, wij zijn heuse rock chicks."» (interpretatie van de verslaggever) 
Ik zou er al een meer prozaïsche en meer voor de hand liggende verklaring aan geven (bv. fysieke en/of 
geestelijke maagdelijkheid verloren tijdens het leven 'on the road' gedurende de tien jaar dat Laïs 
ondertussen bestaat), maar het staat de verslaggever uiteraard vrij om deze uitspraak op een andere 
manier te interpreteren. 
Het concert werd overigens zeer lovend besproken door Dirk Steenhaut. Het werd gekwoteerd met de op 
één na hoogste kwotering. - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2004 
evelyn brouck  
zottegem (Belgium)  
 
da lieke van jantje smid ofzoiet is de max ze en lais is ne goeie groep 
groeten evelyneke 
 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2004 
Gamze (16)  
Houthalen (Belgium)  
 
"Geduld is een goede deugd!" Woorden die de afgelopen jaren vaak door mijn hoofd spookten. Vol 
ongeduld wachtte ik op nieuws van Laïs. Ik wachtte... de wanhoop nabij luisterde ik naar Turkse 
volksliedjes, of ik staarde soms minuten (die een eeuwigheid leken), naar de SAZ die thuis ligt (ik had 
Rinaldo al eens gehoord op een concert (Hasselt 2001)) 
Alles wat mij aan Laïs deed denken was goed! Maar nu, nu hoeft da nie meer!!! Douce Victime 
is...onbeschrijflijk!!! 



MERCI!!! -x- 
 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2004 
Eveline  
De Niefmoer (Belgium)  
 
Ik kon het niet laten...jullie proficiat te wensen met het succes en jullie langs deze weg te steunen om zeker 
verder te blijven gaan! 
Zolang je er plezier aan hebt... 
 
Het leven heeft toch rare wendingen...niet waar? 
 
Een ex-buurmeisje...groetjes aan de rest van de familie! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2004 
Rein  
Gent (Belgium)  
 
Jullie zijn STEENgoed! Hip hoi, doe zo voort! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2004 
Dienne Bogaerts  
Ham (Belgium)  
 
Hallo , Wij vinden jullie supergoed en we hopen dat we ooit eens naar een concert kunnen gaan van 
jullie,samen met ons broer die in een rolstoel zit want wij kennen jullie liedjes vanbuiten en we hopen ook 
ooit eens met jullie een babbeltje te slaan .XXXXXXX 
Sil ,Nelle, Dienne 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2004 
CMS | http://cms.skynetblogs.be  
Kortrijk/Leuv/BXL (Belgium)  
 
OP de laatste nipper raakte ik nog aan kaarten voor jullie optreden in den AB 27/04/04. Wat een chance! de 
piepkuikens zijn volwassen geworden! heel goeie set, jullie samenzang deed gewoon mijn nekhaar 
overeind staan, krachtig en toch de nodige emotie in jullie stemmen, just great! en de nieuwe nieuwe 
nummers zijn dan mss muzikaal minder melancholisch (inhoudelijk wel natuurlijk) maar de vernieuwende 
elementen zullen jullie op europees gebied geen windeieren leggen denk ik!  
I enjoyed it very much! 
CMS 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2004 
Astrit Tooten  
Mechelen (Belgium)  
 
Eeeeeh!!! 



Ik weet echt ni wa zegge,,,buite da jullie gewoon BANGELEUK zen!!Wss zijn jullie ook naar st.chartier 
geweest,dat weet ik niet :s want kheb jullie ni gezien :( maarjah. 
Ik kom uit een keimuzikale familie,wat niet altyt even plezant is :s maar ik houw van folk!! 
En ik zouw zegge..DOE ZO VOORT!!! 
dikke kussen 
astrit 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2004 
hans vandermaelen  
Sint-Pauwels (Belgium)  
 
Ik had jullie cd al van de eerste dag. 
Ik heb hem al veel beluistert en ken hem haast vanbuiten. 
Hij is gewoon fantastisch !!! 
 
groetjes Hans 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2004 
Lisa  
Essen (Belgium)  
 
Eeey!! 
Ik ben naar 'De Roma' geweest den 29ste. T'was kei super goe!! Ik stond ni ver van't podium (ik denk op de 
4de of 5de rij). Ik vond jullie 'bellen-blaas-act' tijdens 'Les Douze Mois' geweldig!!! Ik vind het spijtig dat het 
gedaan is *weenween*  
Hopelijk tot heeeel rap!!!!  
Groetjes, ikke ! 
 
P.S.: Annelies , da buikske staat u beeldig. Proficiat! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2004 
Jasper Lecomte | http://jnmfotoboek.tk  
Oostkamp (Belgium)  
 
Hallo, K'heb jullie in de handelsbeurs mogen zien. En dat nog wel op de tweede rij! 
 
Je hebt misschien wel eens mijn flash zien afgaan. Dus ik heb een heleboel fotokes genomen. Surf naar 
http://www24.brinkster.com/jlecomte/ha/index.html om ze bekijken. 
 
Groetjes Jasper en hopelijk kan ik op Dranouter weer zo dicht staan. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2004 
Marlies | http://www.lais.be/nl_lais.php  
Beernem  
 
ten eerste: proficiat met u zwangerschap Annelies 
ten tweede: ik ben eergisteren naar de handersbeurs geweest en ik kan maar 1 ding zeggen ik verlang al 
naar de volgende keer dat ik naar een concert kom. 



ten derde: jullie hadden vree toffe klere aan  
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2004 
marlies  
Beernem  
 
ik ben 28 april naar jullie consert geweest en het was massa's goe da stuk als jorunn die flauwe mop maakte 
over da van mayonaise dat ze doet alsof ze lacht en dat de twee andere dan echt in de slappe lach schoten 
was goe  
o ja proficiat met je zwangerschap Annelies 
 
greets M.K. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2004 
geert  
oostmalle (Belgium)  
 
donderdag ,de roma ,borgerhout , 
pure magie , 
bedankt voor een onvergetelijke avond 
geert,els,dora,celine 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2004 
johan Janssens  
Edegem (Belgium)  
 
Neil Young zou er de tranen van in de ogen hebben gekregen. Prachtige versie van "after the goldrush" 
Bedankt 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2004 
leen  
Boechout  
 
Hallo,  
Ik vond jullie optreden keitof. 
En ik stond zelefs op de éérste rij! 
Toevallig werd ik ook 10 jaar. 
Leuk he! 
 
P.S.:Nog veel geluk met de optrede's 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2004 
Frances  
eernegem (Belgium)  
 
gulle zij verrekt goe!! 



en ge zij ook zeer amusante meiden!!!!! 
gulle optredens zijn goddelijk 
en ik was er ook nie direct goe van!! 
(die kleren die ulle dragen zijn gewoon geweldig!!) Ik ga verder op de wolkskes gaan lopen met ulle 
muziek!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2004 
Koerel  
Retie (Belgium)  
 
Lais verdient een beter publiek dan dat in antwerpen.Misschien volgend jaar op graspop in de 
doom-tent.thank you for the voices LAIS ROCKS !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2004 
Filip | http://www.daysdevinity.tk  
sint-niklaas (Belgium)  
 
Oké , ik ge een toegeving doen : hier komt het : ik hou van jullie muziek , vooral de laatste nummers! 
 
ok ik heb het gezegd.  
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2004 
Webmaster Zangtalent.be | http://www.zangtalent.be  
Zangtalent.be (Belgium)  
 
Toffe site! Steun het Vlaamse Zangtalent.be en bezoek www.zangtalent.be Bedankt voor de link. Zangtalent 
maakt in 1 week tijd van jou een idool! 
We houden je graag op de hoogte met onze nieuwsbrief! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2004 
de backer mario  
aalst (Belgium)  
 
tof optreden in de AB, maar toch spijtig dat jullie DOROTHEA niet zongen......vergeten??? 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2004 
steffi  
 
 
goeiemorgen, 
 
ik moet voor school een opdracht maken, zijnde van 25 belgische 
groepen kunnen zeggen vanwaar de naam komt. nu ja die opdracht moet tegen 
maandag af zijn en ik ben nog nie ver geraakt, dus kzit een beetje in tijdsnoot. 
so if you can help me, let me know. grtz 
 



zie de faqrubriek (rechtsboven) onder de letter 'L' - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
Marc en Bie Bracke - Boon  
Sterrebeek (Belgium)  
 
Beste dames, 
 
Van harte bedankt voor het prachtig concert in de Handelsbeurs. 
Mijn echtgenote had me dit concert als verjaardagscadeau aangeboden. 
We hebben samen vanop de tweede rij genoten van jullie prachtige muziek. 
Het zal voor mezelf een onvergetelijk verjaardagsgeschenk blijven. 
We wensen jullie nog veel succes en natuurlijk minstens een gouden plaat. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
Benny  
(Belgium)  
 
Laïs was gewoon machtig in gent. Junior Jazz was ook héél goed, en een ideaal voorprogramma voor Laïs 
zelfs. 
 
PS: Mayonaise ligt ten opzichte van Bearnaise in het noordoosten ;-) 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
lynn cauwels  
middelburg (Belgium)  
 
laÏs is the best !!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
Dieter  
Gent (Belgium)  
 
Zeer genoten van het concert in de Handelsbeurs te Gent. Terwijl ik dit schrijf bezorgen jullie opnieuw een 
massa mensen een fijne avond. Het werd nog maar eens duidelijk dat jullie live zeer sterk zijn. Perfecte mix 
ook van oud en nieuw werk. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
sylvie  
assenede (Belgium)  
 
hoi, 
ik ben gisteren samen met mijn schoonmoeder naar de handelsbeurs geweest en twas gewoon zalig!!! we 
hebben er van genoten twas inderdaad veel te lang geleden dat jullie in gent geweest zijn dus in tvervolg 
niet te lang wachten hé. Annelies proficiat je zag er mooi uit, veel geluk met je kindje 
 



*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
ninke gryp  
zele (Belgium)  
 
Ik vind lais gewoon het van het!!! 
:^)) en het schoonste lieken is da vant smidje! 
Ik luister keigraag naar da lieke en ik oop da ik et nog veel mag hore!!! 
 
veeeeeeel groetjes ninkske 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
carl holvoet  
waregem (Belgium)  
 
Ik had tot nu toe alle cd's behalve de laatste, en ik moet toegeven dat het van januari 1998, toen jullie nog 
het voorprogramma van Kadril in Waregem deden, geleden was, dat ik jullie live aan het werk gezien had. 
Welnu, gisteren in 'de Handelsbeurs' hebben jullie mij van mijn sokken geblazen. wat een heerlijke geluiden, 
wat een mooie scenografie en de symbiose tussen jullie hemelse stemmen en en wat we gerust een 
rockband kunnen noemen, was van een ongeëvenaarde schoonheid; 
Nathalie, Annelies (voortreffelijk buikje trouwens) en Jorunn, ik ben heel stilletjes vertrokken, erg onder 
indruk, kortom een hoogtepunt op mijn kalender voor 2004. 
Een pluim ook voor de band, effenaf reuze muzikanten. En de laatste cd is ondertussen uiteraard ook 
aangeschaft ! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
willems gert-jan | http:/www  
peutie- vilvoorde (Belgium)  
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
steven  
lierde (Belgium)  
 
gisteren in de handelsbeurs enorm genoten van jullie optreden. keep up the good work ladies. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
Charlotte Scheelen | www.kinderlines.nl/Charlotte_Scheelen  
Mol (Belgium)  
 
Hellow, 
 
Jullie concert de dinsdag 27 april in Brussel was bangelijk goe!!! Ik stond helemaal vooraan, en iemand van 
jullie kwam die lamp verschuiven; en ik was dat meisje. 
Maar jammer hebben jullie geen fanclub 
Maarja, het was echt goe 
 
*     *     *     *     * 



 
29-04-2004 
pieter  
Aartselaar (Belgium)  
 
goeden dag, 
schone Deernen. 
 
voorwaar ik zeg jullie" ge zijt allen fantastisch"!!! 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
TigiBear  
Oostende (Belgium)  
 
Beste Jorunn, Nathalie en Annelies, graag had ik toch nog een paar opvolgers willen zien van 't Smidje. Ik 
lust nog steeds dit muziekgenre. Plaats daar die unieke stemmetjes op en das de muziek die ik zo rauw kan 
eten. Zoals ik al zei : KEEP UP THE GOOD WORK. Bedankt voor jullie inspanningen. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
hilde  
kessel (Belgium)  
 
Jullie waren weer knap om horen én om zien, fijne toevoeging van Wouters viool! Kippenvel bij Rinaldo en 
Franse slaaplied en daarboven nog vele sterke liederen en pittige details natuurlijk. Mooie a 
capella's.Bedankt en veel geluk verder! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
kim  
evergem (Belgium)  
 
twas super mooi in de handelsbeurs !!! 
kheb lang gewacht op het concert maar het was ook de moeite waard !!! 
jullie haden weer zo wijze kleren aan. 
annelies had zo een schatig buikse : ) PROFICIAT é. 
en ik wil het de vriend van annelies nog eens bedanken voor die leuke spulletjes ( BEKANKT ) 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2004 
Stefan  
Kapellen (Belgium)  
 
iedereen heeft wel van die geluiden die een prettige snaar raken. Je kent ze wel ... knerpende sneeuw onder 
je schoenen , stromend water , het breken van een kraakvers stokbrood , het ruisen van blaadjes aan de 
bomen , het knappen van hout in een vuurtje , het versnijden van een bundeltje verse tuinkruiden , drie 
perfecte stemmen die zinderen op de trommelvliezen. 
Heerlijk 
Doe vooral zo verder !!! 
 
*     *     *     *     * 
 



28-04-2004 
danny  
duisburg (Belgium)  
 
Gisteren naar de AB geweest en zoals verwacht was het optreden GEWELDIG, ik heb er echt van genoten. 
Proficiat en doe zo verder. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-04-2004 
Kelly | http://noxa.net/kellytjen  
sint-gillis-waas (Belgium)  
 
Jullie waren hemels gisteren in Brussel! 
Ik sta alweer te popelen voor Dranouter.... 
 
*     *     *     *     * 
 
28-04-2004 
Nele Geerts  
Parijs-Marne La Vallée (France)  
 
Na mijn verhuis naar het 'verre'Frankrijk ben ik jammergenoeg niet meer naar jullie concerten kunnen 
komen. Vandaag per post jullei nieuwe CD aangekregen en iets in mij dwingt mij deze zomer naar België te 
komen om een of twee of misschien wel drie concerten van jullie mee te kunnen pikken!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-04-2004 
Lise  
Wetteren-ten-ede (Belgium)  
 
had gisteren de eer om het concert in de AB mee te mogen maken, prachtig gewoon!!!!!! 
Een mooie show met dat zachte licht en dan die hemelse stemmen,...om van te snoepen 
Ik heb ervan genoten 
P.S zag ik daar bij Annelies al een buikje?! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-04-2004 
Lies  
Puurs (Belgium)  
 
jullie waren gisteren weer geweldig !!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-04-2004 
Liesje  
Sint-Truiden (Belgium)  
 
dag 'maagdekens'! 
K zat gisteren helemaal achteraan in de Ancienne Belgique, totaal betoverd door jullie uitstraling, dansen en 
natuurlijk de muziek! ik heb zelfs een traantje weggepinkt en 'kiekenvel' gevoeld: ZALIG! 
Doe gewoon zo verder, lekker spontaan!  
dikke zoen x 



liesje 
 
*     *     *     *     * 
 
28-04-2004 
Pascal  
Brussel (Belgium)  
 
ik had jullie nog nooit "live" aan het werk gezien en het was gewoon fantastisch, extraordinaire!!!!!!!! Des 
voix d'anges et quelle énergie sur scène!!! Ik ben helemaal verkocht! 
 
Ciao Ciao 
 
*     *     *     *     * 
 
28-04-2004 
Heinrich  
Peine (Germany)  
 
Never heard of Lais until a friend brought the first CD from a holiday in France (as a present, because I cared 
for her cat...). This was some four or five weeks ago, and since then the CD is running on my player at least 
once a day. It is so stunning to hear what this music from three women who just entered the twenties. Just 
listened to the excerpt of "Goldrush" (I love Neil's music since I am 16, which is quite long ago now). Just 
great. So I will try to get all of your CDs to make my head spin even more. Hope to see you in concert once, 
maybe in Germany, or I will just go to Belgium or the Netherlands. Seems to be a great folk scene over 
there. Love and good wishes from Germany, Heinrich 
 
*     *     *     *     * 
 
27-04-2004 
cvh  
buggenhout (Belgium)  
 
twee weken na mekaar Lais in Humo , het is weinig nederlandstalige artiesten gegeven. 
De CD-bespreking is soms misschien iets te hard voor sommige nummers maar lijkt wel de eerlijke mening 
van iemand die geluisterd heeft ,dus te aprecieren. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-04-2004 
julia sels  
kapellen (Belgium)  
 
hallomeisjes van Laïs !  
ik wens jullie héééééél veel succes ! 
special voor Nathalie deze woordjes ... 
veel groetjes en een knuffel van  
"tante Julia " van Judith 
 
*     *     *     *     * 
27-04-2004 
José  
Breda (Netherlands)  
 
Heey Laïs!!! 
Ik wil even kwijt hoe geweldig ik jullie vindt: helemaal te gek!!! Ik ben al 3 keer naar een optreden van jullie 



geweest en ze waren allemaal echt top! Ik heb ook al jullie CD's alleen de laatste nog niet. Maar ik ben 
volgende week jarig (en wordt ik 16) en ik heb jullie CD gevraagt dus... 
Nou ik wens jullie nog heel erg veel succes en plezier samen enne... tot ziens!! 
Groetjes van José! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-04-2004 
johan  
(Belgium)  
 
1 last minute ticket te koop voor het optreden van Laïs vanavond in de AB. Bel 0486/49.58.28 als je er voor 
een prijsje naar toe wil. Af te halen nabij AB zelf... 
 
*     *     *     *     * 
 
27-04-2004 
 
 
 
Fantastisch dat jullie naar Dranouter komen! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-04-2004 
kamila  
nuenen (Netherlands)  
 
hallo!! 
ik vind jullie muziek echt prachtig!! en het is niet vaak dat ik dat woord gebruik!:) 
ik wil al een hele tijd naar een concert van jullie gaan, maar ik ben telkens te laat en dan is het uitverkocht. ik 
merk gewoon veel te laat dat er een concert is. ik wilde donderdag in antwerpen komen, maar das ook al 
uitvrekocht..:( 
heel erg veel succes en geniet er van die die gaat!! 
liefs kamila 
 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2004 
silke  
affligem (Country not listed)  
 
haai leukerds!  
jullie muziek is prachtig subliem ik ben al heel lang fan van jullie (zo ongeveer 6 jaar nu) en ik hoor alles 
liever en liever! ik hoop dat ik binnenkort jullie eens kan zien want zo ver ben ik nog niet gekomen eigenlijk 
spijtig maar ja zolang jullie muziek blijft bestaan ben ik HAPPY!! dag schatties  
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2004 
fien  
hasselt(rapertingen) (Belgium)  
 
ik ben een groote fan van jullie ik vraag mij af waneer jullie verjaaren en ik wil dat jullie nog eens optreden en 
ik vind het coolste liedje doran en nog heel veel  



 
GROETJES 
 
FIENTJE  
-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-jes ik ben fien 
 
verjaardagen van annelies, jorunn en nathalie: zie GROEP - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2004 
lifi  
hasselt(rapertingen) (Belgium)  
 
beste meiden van lais: 
ik ben lifi en hou van jullie muziek 
het valt op dat julie altijd een lachend gezicht hebben op optredens!!!! 
er zijn geen betere en coolere meiden als jullie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
GROETJES 
 
 
LIFI-XXX-XXX- 
:):):):d:d:d:p:p:p(h)(h)(h)(h)(l)(l)(l)(k)(k)(k) 
 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2004 
Dennis  
Leiden (Netherlands)  
 
Ik hoorde jullie vandaag via stubru en ik wou even kwijt dat het kippenvel nog immer op mijn rug staat. wat 
mooi... ik baal wel dat ik net zag dat jullie vorige maand hier geweest zijn.. als ik dat geweten had.. wanneer 
komen jullie weer naar Nederland? 
 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2004 
Sandra  
Hasselt (Netherlands)  
 
Ik heb jullie in Hoogeveen gezien, en ik vond het echt heel bijzonder, kippevel gewoon. 
We hebben nu de cd natuurlijk ook en genieten zo nog even na. Als jullie weer in Nederland komen ben ik er 
zeker bij. 
Groetjes Sandra 
 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2004 
Liesje  
Gent (Belgium)  
 
Ook dankzij de nieuwe geluiden, de nieuwe sfeer,... is deze nieuwe cd toch weer helemaal 'lais'. 
Dank je 
 



*     *     *     *     * 
 
25-04-2004 
Astrid Slegten  
Seneffe (Belgium)  
 
ik heb een klein vraagje, wat is de bezetting van "douce victime"??? 
Veel liefs en zing zo voort, 
Astrid 
 
*     *     *     *     * 
 
25-04-2004 
Veerle  
Oostende (Belgium)  
 
Hei Laïs, jullie muziek is heel puur, dat gebeurt niet veel dezen dagen, het enige wat men hoort op de radio 
is pop en alle mensen die maar een beetje kunnen zingen en een mooi uiterlijk hebben, jullie zang is echt 
passievol en over uiterlijk zou men zeker niet mogen klagen.Toch heb ik één vraagje, waarom mocht 
Soutkin niet meer mee doen, is dit om haar verleden?En, zullen jullie dit jaar op Rock Werchter spelen? 
Vele groeten, Veerle 
 
*     *     *     *     * 
 
25-04-2004 
Katrien  
Korbeek-lo (Belgium)  
 
DAG LAIS, 
IK HEB DE 3DE CD VAN LAIS NOG NIET KUNNEN KOPEN EN IK ZIE HIER OP DEZE SITE DAT GE HET 
LIEDJE : RINALDO KUNT BELUISTEREN DUS IK DRUK DAAROP MAAR ER GEBEURT NIKS !!! WILLEN 
JULLIE (lais) EEN MAILTJE STUREN EN WAT MEER UITLEG GEVEN HOE JE HET OP EEN ANDERE 
MANIER OP DEZE SITE KUNT BELUISTEREN ???  
VELE GROETJES ! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-04-2004 
nelfe  
Bxl (Belgium)  
 
wauw! Een ongelooflijk vette overtuigende wauw .. en nog véél meer! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-04-2004 
willems gert-jan | http://www  
peutie: het meest geliefde dorpje op aarde (Belgium)  
 
*     *     *     *     * 
 
24-04-2004 
willems gert-jan | http://www.hotmail.com  
peutie het wonderbaarlijk dorpje naast vilvoorde (Belgium)  
 
hey lais ik heb me toch maar bedacht en ik heb een ticket gekocht voor jullie optreden van 27/04/04.ik had 



gehoord dat jullie toch zo goed live zijn dus ik wil het wel weten of het waar gaat zijn .(doe dus jullie best e 
meiden) maar ik heb en vraag voor jullie en ik zou graag hebben dat jullie daar op willen antwoorden als 
jullie zo vriendelijk zou willen zijn.oke hier komt de vraag: waarom mogen er geen foto's van jullie worden 
gemaakt op optredens?????? 
 
*     *     *     *     * 
 
23-04-2004 
judith  
nijmegen (Netherlands)  
 
Nog steeds uniek voor mij. 
Ik geniet van het stemgeluid en voel me er goed bij. 
Tof dat jullie zulke mooie en fijne muziek maken. 
*     *     *     *     * 
 
23-04-2004 
josephine thomas  
hasselt (Belgium)  
 
ik heb jullie nieuwe cd gekocht en ik vond hem heel mooi 
 
*     *     *     *     * 
 
23-04-2004 
stijn | http://www.folkdranouter.be  
wijtschate (Belgium)  
 
een nieuwe cd 
een nieuwe jubileum editie van folk dranouter voor de deur 
kan het nog beter uitkomen? 
hopelijk komen jullie nog eens terug naar de plaats waar het toch allemaal een heel klein beetje is begonnen 
voor de groep 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2004 
Daphnetjeuuh | http://www.groups.msn.nl/skattebolleke  
abele (Belgium)  
 
heykes lais;), 
jullie muziek is te gek en hopelijk blijft het oo zo! 
geeft er iemand van jullie een e-mailadres? zoja wil je het eens doorzenden 
daaag dikke kus voor alle drie 
daphetjeuuh 
 
*     *     *     *     * 
 
21-04-2004 
cvh  
buggenhout (Belgium)  
 
lieve Nathalie , zoveel naargeestige gedachten in het Humo-interview.Ik ken je onvoldoende om alles te 
weerleggen maar één ding is wel zeker : jij bent de mooiste vlaamse zangeres die er is , dus geen zorgen 
meer over je uiterlijk. 
 



*     *     *     *     * 
 
20-04-2004 
 
(Belgium)  
 
Een vraagje: Is het nummer Polly on the Shore ooit uitgebracht door Laïs? Misschien op een B-kant ofzo? 
 
Tot op heden is 'Polly on the Shore' nog niet op plaat verschenen, noch op cd, noch op single - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
20-04-2004 
* kjel * | http://groups.msn.com/OurLifestyleIsHardstyle  
Ninove (Country not listed)  
 
Kiekeboe lais !!! 
Ik vind jullie muziek supermooi !!! 
Jullie zingen een heel andere styl en da vind ik juist zo mooi !!! 
Jullie gebruiken gemene woorden soms en da maakt het cool :) !!! 
Dus zo verder doen :):):) 
Koessie (kussie) van me mwa xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
19-04-2004 
An-Sofie Noppe  
Watou (Belgium)  
 
Elluuuuuuuw, ik zat plots met een vraagje. Nathalie, herinner je je het folkfestival in Dranouter nog, van 
2003...'t was de maandagmorgen, en we zaten met stefan, jij, de didjiridoo-men, en nog 3 van die zotte 
trienen in de vip...en plots begonnen we te zingen (na wat te drinken, of course), samen, en toen zei je: laten 
we samen, wij 2, een groep oprichten.......awel, ik zie het helemaal zitten!!!!!!! De cd is echt goed, proficiat 
daarvoor! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-04-2004 
Laïsfan  
Zarren (Belgium)  
 
Waaaaaw de nieuwste CD van Laïs hij is prachtig wat een ongelooflijk mooie liedjes even ongelooflijk mooi 
als Jorrun ! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-04-2004 
Eelke Bakker  
Vollenhove, Nederland  
 
Tena koe Laïs! 
 
Geweldig!! Ik ben al jarenlang fan van jullie muziek. 't zou wel fijn zijn als jullie weer eens in noord Nederland 
komen optreden, want mijn laatste concert was in 2000. 
 
*     *     *     *     * 



 
19-04-2004 
debbie  
Dilbeek (Belgium)  
 
Toen ik jullie nieuwe CD voor de eerste keer hoorde, was ik een beetje ontgoocheld omdat het zo anders 
klonk. Maar na de tweede keer luisteren was ik weer helemaal verkocht!  
Jullie stemmen zijn ongelofelijk! 
Ik kijk heel erg uit naar jullie concert in de AB! 
 
Doe zeker zo voort! 
 
 
Xx.. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-04-2004 
Ramon de Jong  
Landgraaf (Netherlands)  
 
Hallo Lais 
 
Ik ben 19 jaar en heb jullie 5 jaar geleden voor het eerst op TV gezien en was toen al helemaal weg van 
jullie. Prachtige muziek en dan ook nog veel in het nederlands dat komt niet vaak voor. Ik heb jullie 28 maart 
2004 in kerkrade live gezien samen met mijn broer en moeder, we vonden het alle 3 geweldig. Ik heb die 
week meteen Douce Victime gekocht en ook nog Lais en Dorothea. Ik kan jullie verzekeren dat jullie er weer 
een fan bij hebben. Ga zo door!!!!!!!! Groetjes Ramon 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2004 
CORNELISSEN FIEN  
HASSELT (Belgium)  
 
IK VIND JULIE MUZIEK KIJ COOL 
 
 
GROETJES 
 
 
 
FIEN 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2004 
Lisa en Merel  
Merksplas en Beerse (Belgium)  
 
Jullie muziek is niet te doen! Zo goe!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2004 
Salu-Sisters  



Haacht  
 
Beste dames,de nieuwe CD is zeer goed zoals de vorigen maar toch niet zo kompleet nieuw of anders als 
was verwacht.  
Wij zijn drie zingende zussen (met als achternaam Salu) ....we proberen jullie nummers ook driestemmig na 
te zingen en zongen reeds enkele malen jullie versie van 'In this Heart lies' in huwelijksmissen ... 
We kijken er naar uit om op 29 april naar jullie optreden in Antwerpen te komen ! Dat er nog veel CD's 
mogen volgen...en probeer te blijven overeenkomen ! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2004 
liza cornelissen  
rapertingen(hasselt) (Belgium)  
 
julie zijn gewoon fantastisch doe door met zingen  
 
 
groetje 
 
 
 
 
LIZA-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX- 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2004 
Florian Dejonckheere  
Torhout (Belgium)  
 
Dag, ik ben Florian en ik ben 9 jaar. Ik vind jullie muziek heel mooi. Ik luister er vaak naar op mijn kamer. Ik 
heb jullie website ontdekt tijdens een verjaardagfeest.  
Ik zou graag eens naar jullie concert komen. Komen jullie naar Dranouter dit jaar? Misschien mag ik met 
mijn papa mee.  
Dag en tot misschien nog eens. 
Florian 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2004 
liza  
hasselt (Belgium)  
 
julie zijn zo:(y)(y)(y) 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2004 
Joke  
(Belgium)  
 
lais wordt een lifestyle! 
 
*     *     *     *     * 
 



18-04-2004 
jan  
gent  
 
zo goed goed goed goed goed als het eerste album was, zo fout fout fout fout fout is het laatstenieuwe, een 
mannensten die midden in het liedje de titel bazelt, een protserige opzij-cover, instrumentale 
arrangementen waar de kitsch vanaf stroomt, het staat allemaal haaks op de eenvoud waarvoor de groep 
-bij mij toch- zo geliefd was... bovendien is het makkelijk hoor, muzikaal groeien en volwassener klinken als 
je overal wat gaat stelen bij verschillende genres... hopelijk keert lais hierna terug naar hun wortels...  
jammer 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2004 
 
Leuven  
 
Folkkwadraat ... you GOOOO!!!!!! Jullie optreden was fantastisch! Ik heb er 200% van genoten. Nog veel 
succes gewenst. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-04-2004 
katrien  
tienen (Belgium)  
 
hallo meisjes , ik heb een verschrikkelijk groot probleem , mijn collectie van jullie cd's was pas compleet , en 
nu zijn ze op vakantie mijn cd's vergeten , nu mis ik jullie vier cd's ik hoopp echt dat ik ze snel terug heb , 
want mis jullie muziek enorm ! heb net Jorunn horen zingen hier in Tienen op Folk² en ik kan het niet 
beschrijven hoe tof ik het vond , wat moet het wel niet zijn de dag dat ik jullie 3 samen hoor zingen ! ik kijk er 
al naar uit ! jullie zijn geweldig ! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-04-2004 
Ruud Coolen  
Den Haag (Netherlands)  
 
Lieve Dames, 
 
Wederom een verrassende CD, ik geniet van jullie stijl, stemmen en teksten. 
Schitterend, jullie blijven mij boeien. 
Tot ziens bij een volgend concert. 
 
RUUD 
 
*     *     *     *     * 
 
15-04-2004 
Evi  
(Belgium)  
 
Hallo, alles goed met jullie? 
Ik kom gewoon even zeggen, Jullie kunnen te minste zingen, als je sommige hoort... hmmm:s 
Uhm, vooral nie ophouden met zingen, want jullie zijn super! 
Nog veel succes in alles! 



EVi 
 
*     *     *     *     * 
 
14-04-2004 
Stephan  
Leipzig (Germany)  
 
I wonder how to get/buy the new LAIS CD - is it possible from abroad? some online ordering from a begium 
music store? I was not able to find something helpful. 
So if you have some useful hint, I'd be happy! 
sl 
 
You can order the cd online at the Proxis Site, a belgian online store. Proxis is delivering abroad. Visit 
www.proxis.be - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
14-04-2004 
Troy Lambrecht  
St-Niklaas (Belgium)  
 
Dag Laïs, 
 
Ik heb jullie leren kennen via het toenmalige 'Studio Ket' (het vroeger Karrewiet op Ketnet), mijn lievelingscd 
is Laïs (de 1ste), Barbagal vind ik supergoed...Heb jullie al 2 keer live gezien op in Lokeren....Nog veel 
succes... 
Troy 
 
*     *     *     *     * 
 
13-04-2004 
Debril Eric | http://www.grande-synthe.org  
Grande-Synthe (France)  
 
Lais s'est produit chez nous en 2002 
pouvez-vous m'envoyez le CD de démonstration du nouvel album 
pour une éventuelle programmation sur la saison 2005-2006 
tot ziens 
 
*     *     *     *     * 
 
13-04-2004 
Kevin  
Brussel (Belgium)  
 
nooit was het zo fijn 'victime' te zijn; zalige arrangementen, hemelse stemmen en een zeer aangename 
liedjeskeuze. prachtplaat, zeker meer waard dan goud alleen! 
 
Verheug me al op het concert in den AB! 1 klein verzoekje: kunnen jullie aub Barbagal nog eens brengen? 
;o) 
 
girls, thank you for the music! 
 
*     *     *     *     * 
 



13-04-2004 
Trakie  
Meulebeke (Belgium)  
 
Hey Laïs, 
 
Toen ik wist dat julie nieuwste cd in de rekken lag heb ik gelopen om er eentje te bemachtigen, met gevolg 
enkele blauwe plekken door tegen de rekken te lopen, maar het was de moeite waard!! Proficiat! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-04-2004 
Jonas | ---  
Ahrensburg (Germany)  
 
hi, 
yesterday a friend of mine bought me my first LAIS CD and now, i hear it night and day. and that cd is not the 
only one, i think. do you have a newsletter or another source to get some information about concerts and 
new cds or something like that? ´could you please write me an email, if you know something special, that 
would be very nice... 
 
nice greetings from germany..^^ 
 
*     *     *     *     * 
 
13-04-2004 
MM  
Liège (Belgium)  
 
"Douce victime" is een zeer goed album. Excellent album ! Continuez à nous enchanter ! 
MM 
 
*     *     *     *     * 
 
12-04-2004 
jan decaluwe  
kortrijk (Belgium)  
 
zeer geslaagde cd, maar... het in bijgevoegde tekstboekje ontbreken toch een paar pagina's dunkt me toch. 
Teruggeweest naar de platenzaak en ieder exemplaar was identiek. (niet volledig). Waarschijnlijk zijn jullie 
al wel op de hoogte van de zaak. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-04-2004 
Elise Heyvaert  
Opwijk (Belgium)  
 
Hallo!! 
 
Ik ben 12 jaar en heb vorig jaar een fantastisch optreden van jullie gezien Op de Lokerse feesten! Iedereen 
die rond mij bekeek mij altijd.. Kent zij al die teksten?????? Ook van jullie nieuwe cd kan ik niet genoeg 
krijgen.. Een dikke proficiat met "Douce victime"! Hopelijk volgen er nog???? Vele groetjes! Elise 
 
*     *     *     *     * 
 



12-04-2004 
melissa | http://www.hetwoudderwolven.tk  
dilsen-stokkem (Belgium)  
 
ik vind het hele mooie muziek ,  
het eerste liedje dat ik hoorde was t smidje 
daar dansten we allen op ,  
daarna ben ik steeds mr liedjes gaan opzeoken 
de reiziger is mijn favoriet 
 
kusjes melissa 
doe verder!! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-04-2004 
anais  
lokeren (Belgium)  
 
jullie liedjes zijn keitof en zo ook jullie website ik heb een paar liedjes(cdtjes)van jullie en ik vind ze keicool 
zeker houd u kanneken vaste 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2004 
willems eddy  
bassenge (Belgium)  
 
voix en or ,j'espere que cela va continuer, 
felicitation (proficiat je crois que c'est comme cela que l'ons dit) merci a+  
ps je cours acheter le dernier album 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2004 
Melle  
Overijse (Belgium)  
 
Ik moet jullie echt proficiat wensen met Douce Victime...De fantastische liederen en jullie prachtige 
stemmen bekoren mij steeds weer opnieuw en opnieuw....wiiiiiiii ik zit steeds in een hele andere wereld bij 
het horen van jullie muziek...danku wel duizend maal!!!!!! Lalalaaa..... 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2004 
Anouk Adriaenssen  
Vorselaar (Belgium)  
 
Allo !! 
Ik heb een week geleden de nieuwe cd gekocht en hij is weer KEI goe!! Ik kan er precies niet genoeg van 
krijgen !! Mooie teksten, mooie muziek en vooral mooi gezongen !! Ik kan hem gerust 10 keer per dag horen 
!! allé ik zal hem nog eens opzette se :-)) !! Xxxxxx.... 
 
*     *     *     *     * 
 
10-04-2004 



wafa  
mechelen  
 
proficiat met de nieuwe cd 
 
puik werk geleverd dames 
love ya 
*     *     *     *     * 
 
10-04-2004 
Delaere Michel  
Gullegem (Belgium)  
 
Ik denk dat het lied van "Als de bronzen klokken luiden " zeer geschikt zou zijn voor jullie repertoir. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-04-2004 
eva  
maasmechelen  
 
hey kben een meisje van 11. 
toen ik 9 was heb ik een optreden gezien van jullie.(cultureel centrum maasmechelen) 
En ik ben verzot al van op het begin van lais op jullie liedjes en vooral op het liedje dorothea. ik vond die 
naam zo mooi daarom heb ik mijn kat zo genoemd. ik hoop ooit nog eens naar jullie optreden kan komen. 
groetjes eva!! 
e 
 
*     *     *     *     * 
 
10-04-2004 
otto-pravesh  
amstelveen (Netherlands)  
 
het is altijd weer een heilig moment de nieuwe cd voor het eerst op te zetten. 
weer prachtig qua sfeer, het lijkt wel of er nummers die niet meer op de laatste a capella cd konden nu op de 
cd terecht zijn gekomen. 
ik heb deze cd via bol.com besteld en er werd melding gemaakt van een speciale editie. 
is er iemand die mij kan vertellen wat er speciaal of extra aan is, ik kan het (nog) niet ontdekken. 
ik hoop dat lais weer in nederland komt optreden ! 
groeten otto-pravesh 
 
*     *     *     *     * 
 
10-04-2004 
stijn  
haacht (Belgium)  
 
hey, ik heb jullie in de laatste show gezien, waar jullie ook nog hebben gezongen, maar welk liedje was 
dat?? 
x. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-04-2004 
Marlies.K  



Beernem  
 
Beste meiden van laïs ik weet dat het wat dom klinkt maar ik denk dat ik enkele redelijke mooie teksten voor 
jullie heb 
 
Groetjes m.k. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-04-2004 
dimi brosens  
gent (Belgium)  
 
als de stefan komt zeggen dat jullie CD fantastisch is mag ik da ook.  
 
douce victime is gewoonweg den beste CD van lais, en misschien wel van de hele wereld :D 
 
*     *     *     *     * 
 
08-04-2004 
Stefan Timmermans | http://www.madingma.be  
Gooik (Belgium)  
 
Ik wil jullie ook langs deze weg nog even vertellen hoe goed ik de nieuwe cd vind. Fan van het eerste uur 
pour toujuur!!! 
kusjes en (hopelijk) tot gauw. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-04-2004 
sara poelman  
Schellebelle (Belgium)  
 
jow lais ik heb jullie nieuwe album nog niet gehoort maar ik ben er zeker van dat hij toppie is!!!!!!!!!  
Ik zou graag hebben dat jullie wat meer optreden tussen Gent en Aalst en Dendermonde.a.u.b. 
Ik ga jullie nu laten want ik ga jullie nieuwe cd gaan kopen. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-04-2004 
flois  
 
 
heeej lieverds 
jullie zijn tegek!!! de nieuwe cd is echt top!! 
weten jullie mischien waneer jullie weer in de buurt van den bosch (nl) zijn?? ik heb jullie net gemist toen 
jullie in den bosch en waalwijk waren. kwam er te laat achter. ik hoop dat jullie weer snel in de buurt zijn en 
anders kom ik wel naar belgie.  
ik heb jullie in antwerpen gezien bij het acapella concert. ik en mijn vriendinnen zijn toen nog met jullie op de 
foto geweest. 
hoop jullie snel weer te zien live!!! 
kusss  
ps. komen jullie nog op festivals?\? 
 
*     *     *     *     * 
 



08-04-2004 
Fran | /  
8500 Kortrijk (Belgium)  
 
ik ben iemand die niet echt van muziek hou maar als ik jullie hoor dan moet ik wel luisteren naar jullie mooie, 
prachtige, ogelooflijke enz. stem. toen ik jullie voor het eerst hoorde dacht ik is dat nu een sprookje ofwa, ik 
was er niet goed van. ik hoop dat jullie nog lang bestaan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
groetjes Fran : ) 
 
*     *     *     *     * 
 
08-04-2004 
Scalle  
Brussel (Belgium)  
 
Mesdemoiselles, 
 
Je ne vous connaissais pas avant cette album( Douce victime), mais j'ai tout de suite été conquis par vos 
voix d'anges!!!  
je suis sous le charme et vraiment impatient de vous voir à l'AB le 27.  
 
bisous, ciao 
 
P.S: Ondertussen heb ik jullie vorige platen ook gekocht en ze zijn bangelijk goed!! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2004 
klaas  
amsterdam (Netherlands)  
 
ela te gekke cd weer !!!!!! maar wordt het niet weer eens tijd voor paradiso of de melkweg..???  
 
greetz klaas 
 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2004 
michiel  
overpelt (Belgium)  
 
hoi laïs jullie liedjes zijn echt prachtig ik heb jullie cd's de hele tijd opstaan en ik vind het gewoon 
mega-orgineel. Zo een tweede groep vind je echt nergens. Doe zo door 
Veel groeten michiel 
 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2004 
Katreintje  
boom (Belgium)  
 
eeeej LAÏS  
ik moet eerlijk toegeven jullie CD is gewoonweg BEGELIJK. 
de CD staat zoveel op dat ik alle liedjes kan meezingen. 
Doe zo verder zo ik zeggen  



XXX-jes van  
 
 
Katreintje 
 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2004 
irmgard  
borsbeek (Belgium)  
 
dag nichtje, 
ik heb juist een werk van M.O gemaakt over jullie! dank voor de informatie 
kusjes irm 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2004 
lotte  
essen (Belgium)  
 
hallo lais. 
jullie niewe cd is echt prachig!!!!!! 
we hebben elke dag jullie cd opstaan!!! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxlottexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2004 
heleentjeuhn  
avelgem (Belgium)  
 
wow lais zo beestuge liedjes 
iedereen die lais graag oort zal et wel eens zijn zeker mee me 
mensen : lais is the best 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2004 
Dirk  
Gent (Belgium)  
 
Nathalie, Jorunn en Annelies, 
jullie CD "Douce Victime" is een schitterende realisatie!! 
Alle nummers zijn erg geslaagd. Mijn favorieten zijn "Marie Madeleine" (fantastisch ritme), de cover "Opzij" 
(geniale intro en dan de drums die erbij komen!!! Wat een overgang!) en "La plus belle de Céans". 
 
Jullie verdienen inderdaad GOUD! 
Dirk 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2004 
Katrien  
Bierbeek (Belgium)  
 
hallo... 



 
Ik heb de nieuwe cd nog niet maar... ik ben ze zeker van dat het een goede cd zal zijn! 
 
groetjes, 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2004 
dascha  
knokke-heist (Belgium)  
 
hey lais, ik ben een meisje van 14 en ben helemaal weg van jullie muziek. ik heb jullie leren kennen via mijn 
papa en daar ben ik echt blij om. vorig jaar heb ik jullie live gezien op dranouter en kmoet zeggen twas echt 
de moeite!!! jullie hebben echt prachtige stemmen! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2004 
veerle  
bladel (Neth. Antilles (Neth.))  
 
jullie zijn echt een kei vette groep en de cd is echt toppie 
x veerle 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2004 
Elien  
Sint-Juliaan ( West-Vlaanderen (Belgium)  
 
hey lais,  
nog even kwijt dat jullie een supergoeie groep zijn!!! 
 
kusjes ikke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2004 
anneke  
antwerpen (Belgium)  
 
hey ... ,  
julie muziek is echt goed !!! echt waar. 
en weet je bij de volksdans dansen we er ook op. 
kei tof! op "'t smidje "  
supper gewoon :-) 
 
groetjes van mij 
xxx-jes 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2004 
Ann Dendoncker  
Ieper (Belgium)  
 



Prachtige muziek, soms kippevelmomenten! 
Verrassend en mooi 
-X- 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2004 
Dieter | www.litoziekla.tk  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Meiskes, ulderen nieuwste CD is fabuleux, feeëriek, sexy en verschrikkelijk verslavend! Gedaan met het 
traditionele folkse gerampetamp, een nieuwe weg in, en 't is ne goeie! 
En Jorunn, als gij zélf de melodie van "La plus belle de Céans" geschreven hebt, dikke chapeau meiske! Der 
zijn der nie véél die 't u zouden kunnen nadoen! 
 
Dikke kus aan de 3 verslavende stemmekes! 
 
Dieter xxXxx 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2004 
Elient  
Sint-Juliaan (Belgium)  
 
hey laïs, 
Ik hoor kweenie hoe graag jullie muziek!! 
ik heb nog geen cd's, maar ik ga straks de laatste nieuwe gaan kopen!! 
maar heel vaak luitster ik naar jullie cd's van mijn buren! ik ben wel nog te jong om te kopen naar folkfestival 
in dranouter :-( maar ik zal zeker nog komen!!! kusjes 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2004 
Marlies | http://www.lais.be/inhoud/du_gastenboek.php?gb_inschrijven=1  
Beernem (Belgium)  
 
Beste lais,  
ik vind jullie nieuwe cd douce victime massa's goe en vooral dat liedje dat jullie onlangs op tv hebben 
gezongen op een of ander programma op tv 1 ik hoop dat jullie nog veel cd's zullen maken en ik hoop dat ik 
binnenkort nog eens naar een optreden zou kunnen gaan 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2004 
Marlies  
Beernem (Belgium)  
 
Hoi Laïs,  
ik heb sinds kort jullie nieuwe cd  
DOUCE VICTIME gekocht en ik weet maar 1 ding hij is prachtig vooral het nummertje  
La plus belle de céans 
allé ik hoop da jullie nog vree veel cd's maken 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2004 



FF  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Hey lieve Lais! 
Wat een toffe cd nou toch weer! 
Ik wist wel dat ie goed zou zijn maar zooo goed; neen. 
Loop nu sinds ik in het bezit ben van het schijfje met mijn hoofd in de wolken en een warm gevoel in mijn 
buik. 
Jorunn, je kunt echt hele swingende nummers schrijven. Petje af! 
Een vriendin van mij zegt: Lach nou eens op de cd hoes. Vrolijk is ook mooi. 
 
Voordat ik begin te slijmen zeg in nu gewoon Dag! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2004 
Gaëlle  
Brussel (Belgium)  
 
iep,jullie zijn gewoon * ThE bEsT* jullie nieuwe is cd is super !!! haast om jullie te kome zien de 27/4 in de ab 
!! slukes xxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2004 
gert-jan | http://porn-photos-1.com/  
vilvoorde (Belgium)  
 
hey lais ik ken jullie nog maar een dik jaar via een vriendin van mij maar gelle zijt gewoon een 
wereldwonder.maar ik kan ni genoeg van julie krijgen ik hab jullie lieke als meer dan 1000 keer beluisterd en 
graak ze ni beu gehoord .ik geef de blijde boodschapvan lais (jullie dus) aan al men vrienden en kennisen 
door .het enige wak een beetje spijtig vindt is da julie cd sms wel een beetje duur kan zijn en dat het lang 
duurt vooraleen dat jullie een cd klaar hebben.maar voor de rest is er nix op aan te mareken zenne in 
tegendeel.ik zen nog nooit naar een opreden van jullie geweest omdat eens een live optreden van dorothea 
had gehoord en ik vond nogal dat jullie je voeten er aan veegden en daarmee heb ik een beetje schik dat 
jullie dat overal gaan doen als ek naar een optreden ga.dat wou ik even kwijt 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2004 
sanne  
vorselaar (Belgium)  
 
ik wil jullie gewoon effe zeggen dat jullie fantastisch zijn en dat jullie nooit mogen stoppen!ik luister 
voortdurend naar jullie muziek,en k'durf dan ook wel is een keertje mee te zingen :p houwe zo,jullie zijn de 
max!! dikke kus, xXx xXx 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2004 
Jacques | http://www.jacquesverschuren.nl  
Haps (Netherlands)  
 
Dames, 
 
Jullie laatste concert in Nederland was de reis van meer dan 100 km meer dan waard.......adembenemend 



indrukwekkend. Ik zie dan ook, als fotograaf, met argusogen uit naar o.a. de hoes van julie nieuwste CD. 
Wie weet.......ooit in de toekomst.......... 
 
Lieve groeten, 
 
Jacques 
 
*     *     *     *     * 
 
04-04-2004 
Katrien  
Geraardsbergen (Belgium)  
 
ik kan al niemeer wachten tot de 4de cd!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-04-2004 
Lies  
Antwerpen (Belgium)  
 
daarstrax op Brussel Vlaams; schitterend gewoon (opzij opzij opzij!!!!). De nieuwe ceedee heb'k nog niet, 
maar een van de volgende dagen zal ik Douce Victime zeker in mijn bezit hebben. 
'k heb al 2x een concert van Laïs gemist (1 maal door ziekte,op Dranouter en 1 maal doordat ik te laat 
doorhad dat 10 km verder dan het dorp waar bij verbleven op vakantie in frankrijk Laïs een gratis concert 
gaf) 
Maaar gelukkig heb'k al tickets op zak voor het concert van 27 april @ AB.....eindelijk !!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-04-2004 
Bart Dewulf  
Beselare (Belgium)  
 
hey, 
echt schone muziek !!!!! 
pluimpje voor jullie 
hopelijk komen jullie naar dranouter, ik kijk er al naar uit 
doe zo verder kus 
 
*     *     *     *     * 
 
04-04-2004 
Brunold Loidl | http://www.bmloidl.com  
Klosterneuburg (Austria)  
 
liebe Grüsse 
 
brunold 
 
*     *     *     *     * 
 
04-04-2004 
De Sadeleer Sabrina  
Nieuwerkerken(Aalst) (Belgium)  
 



Hoy , ik vind jullie nieuwe cd echt super ik hoop dat jullie nog heeeeeeeeeel lang doorgaan doe zo voort 
meiden. 
Mijn dochtertje is naar jullie genoemd en vind de muziek ook keitof dus je hebt er nog een mini fan bij. 
groetjes x x x x x x 
 
*     *     *     *     * 
 
04-04-2004 
josephine thomas  
 
 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2004 
Marty van der Staak  
Best (Netherlands)  
 
Zag jullie in Bergeijk 
Kocht deze week de cd 
Cd is erg mooi, live wellicht NOG beter! 
Succes 
 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2004 
Cor & Ina  
Rijen (Netherlands)  
 
He Nathalie, 
Ik zag je gisteren op televisie, nog steeds met je floske aan het spelen!! hihi  
 
Groetjes Corina 
 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2004 
Joe | http://www.doublejack.be  
Londerzeel-West (Belgium)  
 
Cool! Even rockers like some of your stuff! Keep on goin' - Greetz The Jacks 
 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2004 
Neleke  
Torhout (Belgium)  
 
jullie nieuwe cd is kweetnie oe schooooooon !!! 
XXXjes Nele 
 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2004 
 
(Belgium)  
 



hoi, ik vind jullie zo:(y)(y)(y) 
 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2004 
Joris  
Glabbeek (Belgium)  
 
Lieve schatten, 
 
Ik heb er ook dubbel en dik van genoten eergisteren! 
Dat mag en moet gezegd. 
 
Drie dikke kussen, 
Joris 
 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2004 
Hugues Vanderzeypen  
Lubbeek (Belgium)  
 
beste meisjes, jullie brengen echt heel mooie muziek, prachtig gewoon 
doe zo verder hé 
 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2004 
marlies  
lommel (Belgium)  
 
geweldig. 
 
 
meer moet er niet gezegd worden  
wel is het te merken dat de muziek beter en beter word.(zo denk ik erover he)echt het was al goed (super) 
maar jullie blijven beter worden  
echt groots!!! 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2004 
Anja & Frits  
Groningen (Netherlands)  
 
Hallo 'maaskes', 
 
Te gek dat jullie nieuwe CD zo goed verkoopt!!! 
Wij moesten hier en daar wel even aan het 'poppier' geluid wennen (vooral de eerste helft) , maar wij vinden 
hem uiteindelijk toch heel goed. 
Jullie samenzang blijft onverslaanbaar 
 
Groetjes, 
Anja & Frits 
 
*     *     *     *     * 
 



02-04-2004 
cathy  
borgerhout (Belgium)  
 
Hey!!! 
Wauw seg, alweer zo'n goeie cd uitgebracht! Hoe doen jullie het toch??? 
Vooral Marieke is my favorite!!!!!! 
Jullie stemmen passen zó mooi samen, echt amaaaaai!!! *kiekevlees* 
Hopelijk blijven jullie nog heeeeel lang verderdoen!!!!! 
Veel groetjes, Cathy 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2004 
liliane  
ekeren (Belgium)  
 
hey girls, 
you are the best,en voor de rest,geen geklets. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2004 
LESAGE RIK  
DIKSMUIDE (Belgium)  
 
julli zijn geweldig 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2004 
Drieke  
Moorslede (Belgium)  
 
Vandaag ben ik de nieuwe cd Douce Victime gaan kopen. Waarom ik in godsnaam getwijfeld heb weet ik 
niet ... Dit schijfje is echt fantastisch en helpt me m'n verdriet te verwerken!! 
 
I luf jullie sooo muts!!! 
 
Drieke 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2004 
Elfenvriend  
Ergens (Belgium)  
 
Dank u! 
 
Eindelijk een lichtpunt in de jungle van electronish lawaai - dat op één of andere wijze als "muziek" 
bestempeld is geworden... 
Het betere exportprodukt - naast friet met stoofvlees... ;-) 
 
Mijn favoriet? "De Wijn" - vooral op zaterdag avond, na een dieet van stokbrood, franse kaas en ... WIJN!!!! 
 
Elfenvriend 



 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2004 
Robin  
Leuven (Belgium)  
 
Lieve schatten, 
 
Ik heb er dubbel en dik van genoten gisteren! 
Opzij, opzij, want jullie hebben er nieuwe fan bij!! 
 
Dikke kus, 
Robin 
 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2004 
Isabel  
Oostduinkerke (Belgium)  
 
Hey,lais 
 
ik vind jullie gewoon the best!! Jullie kunnen zo goed zingen waarom zie ik jullie eingelijk nooit op tv of 
radio??  
 
Groetkess.... Isabelke. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2004 
Maarten  
Bornem (Belgium)  
 
Douce victime is gewoon prachtig !  
Mijn favoriet is "de klacht van een verstoten minnares". Maar de andere liedjes zijn natuurlijk ook heel goed 
! 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2004 
Kim  
Antwerpen (Belgium)  
 
Fantastische nieuwe CD, 4keer na elkaar beluisterd zonder me te vervelen... 
 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2004 
Marian Bleeker  
Hoorn (Netherlands)  
 
Onlangs zag ik op de BRT een interview met Lais en werd ik weer helemaal enthousiast. Vorig jaar had ik 
met enkele vriendinnen een theaterbezoek in Purmerend geboekt, welke helaas geannuleerd werd. Via de 
website zag ik nu net dat Lais in Leiden en Friesland is geweest. Flink balen dus, want daar hadden wij 
graag heen gewild. Is het mogelijk op de hoogte te worden gehouden wanneer Lais weer in Nederland 
optreedt? 



 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2004 
bert  
machelen (Belgium)  
 
hej jullie nieuw album douce victime is supper goe! 
't beste liedje is La plus belle de céans allee da vind ik tog!!! 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2004 
Steve Vanhertum  
(Belgium)  
 
Vandaag Douce Victime gekocht. Djeezes, wadden plaat, schoon, schoon, schoon. Nooit gedacht dat het 
schitterende Dorothea kon overtroffen worden, vergeet het maar, deze is NOG STUKKEN BETER. En voor 
al diegenen die niet genoeg zakgeld krijgen: volgende week komen de klokken van Rome, vraag ze aan 
hen. 
Ps: en vraag ineens naar Novastar, Flip Kowlier, Camden en Kadril & alumea. Er wordt begot toch goeie 
muziek gemaakt in dit landje 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2004 
Erwin  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Nu er internationale successen zijn en veel lovende recensies, ligt er misschien een DVD in 't verschiet? Te 
denken valt aan concert-registratie (of compilatie), clips, "achter de schermen", on the road etc. etc., wellicht 
aangevuld met interviews. Niet iedereen kan helaas bij jullie concerten aanschuiven, dus de thuis-bios kan 
uitkomst bieden ?? 
 
Ik hoor graag van jullie, 
 
Erwin 
p.s. : kippenvel bij de laatste cd (dat Poolse nummer) !! 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2004 
sarah  
mechelen (Belgium)  
 
nieuwe cd is fantastisch! ook fijn om jullie te zien in de laatste show! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2004 
Kim cauchie  
Evergem (Belgium)  
 
Ik vandemorgen de nieuwe cd weesten halen. 
Hij is gewoon PRACHTIG!!!!!!!!! 
vooral MARIEKE en DE KLACHT VAN DE VERSTOTEN MINARES en LA PLUS BELLES DE CéANS, vind 
ik super 
 



*     *     *     *     * 
 
31-03-2004 
Sommi | http://www.sommiweb.fr.st  
Strasbourg (France)  
 
J'ai adoré votre concert à Schiltigheim près de Strasbourg (France), c'était il y a un ou deux ans, je ne me 
rappelle plus. C'était vraiment génial, surtout a capella, j'étais épaté.  
Je viendrai à votre prochain concert à Metz (France) le 9 mai 2004. 
A bientôt ;o) 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2004 
Jørgen Vervleit  
Gent (Belgium)  
 
Het nummer dat jullie brachten in de laatste show was fantastish! Meer van dat! Bedankt! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2004 
Jean-Paul | http://groupesansgain.org  
METZ (France)  
 
Un de vos disques pour mon anniversaire, quel beau cadeau ! Mais ce sera un plus grand bonheur encore 
de vous accueillir à METZ le 9 mai pour Folkstock 2004. Nous serons nombreux à vous attendre ... 
 
*     *     *     *     * 
 
28-03-2004 
Liesbeth  
Nieuwegein (Netherlands)  
 
Jullie concert zaterdag was echt geweldig! 
 
FAE 
 
*     *     *     *     * 
 
28-03-2004 
flois  
 
 
heey meide van lais 
ik wil ff beginnen met dat ik jullie muziek echt geweldig vind en ik ben duzz en grote fan. ik en mijn 
vriendinnen zingen veel mee met jullie liedjes en dat is heel leuk. ik vroeg me af of jullie mischien de aparte 
stemmen op bladmuziek ergens verkopen of kan ik daar aan komen? het zou leuk zijn. alvast bedankt en ik 
hoop dat jullie nog lang door gaan al lais 
 
*     *     *     *     * 
 
28-03-2004 
Marloe  
Helmond (Netherlands)  
 



Afgelopen vrijdag naar jullie concert geweest in Bergeijk. Ik vond het hartstikke leuk. . . nu wachten tot de cd 
er is. . . . als jullie nog eens in de buurt komen, wil ik zeker nog eens komen! :) 
Groetjes 
Marloe 
 
*     *     *     *     * 
 
28-03-2004 
melissa  
antwerpen (Belgium)  
 
Beste lais, 
 
ik hoor julie heel graag zingen  
ik ben een groote fan van julie 
 
groetjes melissa 
 
*     *     *     *     * 
 
27-03-2004 
soraya soels  
vorst (Belgium)  
 
hei, 
ik vind jullie muziek kei tof en speel zelf ook en vroeg me af of jullie ook zelf een instrument bespelen ?? ik 
speel zelf piano en vroeg me af of we de partituren van julie liedjes ergens kunnen kopen ??  
 
alvast bedankt ! soraya 
 
*     *     *     *     * 
 
27-03-2004 
Frits Broekema  
Groningen (Netherlands)  
 
Hallo 'maaskes' van Lais, 
 
Volgens mij zijn jullie niet dol op fotosessies. 
 
Jullie kijken altijd zo ernstig, bijna mistroostig en soms zelfs een beetje verveeld (Jorunn). 
 
Jullie publiciteitsfoto's stralen niets buit van jullie speelplezier tijdens jullie optredens. 
 
Jammer! 
 
Groetjes  
Frits 
 
*     *     *     *     * 
 
26-03-2004 
actief dansertje  
(Belgium)  
 
het is geweldige muziek die jullie kunnen maken 



't Smidje is één van de beste. 
weet je waarom? omdat we met de volksdans er ook op dansen. 
groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
25-03-2004 
kaatje  
tessenderlo (Belgium)  
 
ik sta al te popelen om de nieuwe cd te kope 
waarom duurt het nog zo lang tot 29/3 ?? 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
25-03-2004 
Ruzenka  
Leiden (Netherlands)  
 
Beste Laïs,  
 
Leve het illegaal downlowden van internet, want zo heb ik jullie gevonden! Heb intussen ook een CD van 
jullie gekocht. Per toeval kwam ik erachter dat jullie in Leiden op zouden treden in maart, en gelukkig waren 
er nog kaarten. Ik moet zeggen dat ik genoten heb van de muziek en van jullie zang, vooral het Poolse liedje 
deden jullie prachtig!  
Ik hoop wel dat jullie meer aan podiumpresentatie gaan doen, vooral tijdens de instrumentale gedeeltjes is 
er niets om naar te kijken. En dat is minstens zo belangrijk als je op een podium gaat staan voor publiek. 
Neem een goede choreograaf/regisseur in de arm. Ik wens jullie veel succes en veel lol bij het zingen.  
Ruzenka 
 
*     *     *     *     * 
 
25-03-2004 
Bas van Capelleveen  
Veenendaal (Netherlands)  
 
Naar aanleiding van een indrukwekkend televisieconcert een jaar of twee geleden op de BRT, wilde ik jullie 
ook wel eens live bewonderen. Dus speciaal afgelopen vrijdag 19 maart, met een viertal familieleden, naar 
Leiden getogen. De heenreis die vanwege de slechte weersomstandigheden meer dan twee uur duurde, 
was absoluut de moeite waard, want jullie maken echt live ook waar, wat op de CD's is te horen. Het live 
geluid is iets scherper dan op de mediadragers, maar nog steeds meer dan uitstekend. Een dikke 
voldoende voor jullie optreden is dan ook op zijn plaats. Zijn er dan geen punten van opbouwende kritiek?, 
jawel, maar de vorige schrijfster in dit gastenboek, Dieneke Slaat, was mij een slag voor. Want haar 
opmerkingen onderschrijf ik volledig. Ik heb enige jaren geleden de a-capella groep Intermezzo gezien en 
gehoord, prachtige stemmen en muziek, maar zo stijf als een plank op het podium. Omdat de muziek 
natuurlijk het belangrijkste is ben ik ook weer naar hun volgende voorstelling gegaan, en toen vertelde deze 
groep dat zij een choreograaf en een belichtingsdeskundige hadden geraadpleegd dit mede n.a.v. de 
opmerkingen van de bezoekers. Deze voorstelling zag er ineens veel flitsender uit, zonder dat het echt een 
moderne videoclip werd. Conclusie: het oor krijgt wat het wil, maar het oog wil ook wat. Dit alles zal mij niet 
beletten om jullie nieuwe CD te 'scoren', want vandaag wordt de bestelling gedaan bij mijn platenboer. En 
als jullie weer eens door Nederland toeren, (doe dan ook Veenendaal aan) kom ik zeker en vast weer 
luisteren en kijken en misschien wijzigt het 'rapportcijfer' dan wel van een 7,5 naar een 8,5 of hoger. 
 
Met heel veel muzikale groeten en veel succes met jullie carrières 
 



Bas. 
*     *     *     *     * 
 
24-03-2004 
Dieneke Slaat  
Voorhout (Leiden) (Netherlands)  
 
Beste Lais, 
 
Ik wil beginnen met te zeggen dat we genoten hebben van jullie stemmen. Echt geweldig. Van jullie 
optreden is echter veel meer te maken. De goede muzikanten zijn net zoutzakken. Er gaat totaal niets van 
uit. Op de buhne wordt zoiets wel verwacht en kan veel toevoegen aan jullie optreden. Ook zou ik een 
goede choreograaf raadplegen. Jullie maken af en toe een voorzichtige "dans" beweging maar het is niet 
proffesioneel. Jullie kunnen het echt dat weet ik zeker maar het nu allemaal een beetje behoorlijk truttig en 
past niet bij de hoge kwaliteit van jullie prachtige stemmen. 
Denk nu niet dat ik niet genoten heb want ik vond het een bijzondere ervaring. Maar vooral in Nederland zal 
je het zo niet maken en dat is jammer. Er moeten veel mensen van jullie kunnen genieten! 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Dieneke Slaat 
 
*     *     *     *     * 
 
24-03-2004 
alain  
Neuvillalais 72 (France)  
 
Hello LAÏS ! 
Juste quelque mots pour vous encourager J'ai adoré votre concert il y a maintenant quelques temps 
J'espère que vous rechanterez bientôt en France et si possible dans L'ouest J'ai fait écouter vos CDs à 
quelques personnes appréciant votre talent qui ont hâte de vous voir sur scène  
Bravo encore et Merci 
 
*     *     *     *     * 
 
24-03-2004 
LIES  
WORTEGEM-PETEGEM (Belgium)  
 
JULLIE ZIJN SUPER GOED !!!!!!!!!!!!!! 
*     *     *     *     * 
 
23-03-2004 
Alexandra  
Leiden (Netherlands)  
 
Ladies van Lais, jullie waren super 19 maart!!! Het was geweldig hoe gaande het concert de zaal van de 
Stadsschouwburg geheel in jullie greep kwam. Wat jammer toen jullie aankondigden dat het laatste liedje 
eraan kwam... dat ging veel te snel. Dank voor dit prachtconcert! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-03-2004 
hannah  
leiden (Netherlands)  



 
hai lais!!zal k jullie maar noemen, vrijdag in leiden jullie voor het eerst gezien...maar erg leuk!!Jullie hebben 
er weer een nieuwe fan bij!wanneer zijn jullie weer in nederland met optredens??groeten hannah 
 
*     *     *     *     * 
 
22-03-2004 
hema van belleghem | http://redbox.be  
oostkamp (Belgium)  
 
jullie muziek is echt prachtig ik hou er echt van ik ga zelfs een spreekbeurt over jullie geven mss kunnen 
jullie mij een beetje helpen door wat info over jullie te sturen en hoejullie groep tot stand is gekomen thnx 
liefs hema en ik hoop op spoedig antwoord 
 
*     *     *     *     * 
 
22-03-2004 
Erik  
Den Haag (Netherlands)  
 
Vraag- Jullie zijn niet echt groot, maart jullie zingen als reuzen ! Hoe doen jullie dat !?  
We zijn alweer een paar dagen na 19 maart in Leiden. Maar wát hebben we genoten! 
Inderdaad jammer dat de begeleiding wat hard was. Maar nu willen we echt al jullie muziek hebben! Met 
spanning wachten we de nieuwe cd af !!!!!!!!! 
Mensen- Als je kunt- GA NAAR HUN UITVOERINGEN ! 't Is echt de moeite waard. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-03-2004 
Martine  
Utrecht (Netherlands)  
 
Hallo meiden van Lais, gisteravond jullie gehoord in de Stadsschouwburg van Middelburg met mijn tante en 
oom. Jullie zingen keigoed en de band is prima! Jullie liedjes zijn echt "weer 's wat anders"...! Ga zo door... 
Groetjes, Martine 
 
*     *     *     *     * 
 
21-03-2004 
Jade Dewyn  
Kortrijk (Belgium)  
 
Hello, ben zo blij dat er een nieuwe cd is!!! 
Jullie muziek is nog steeds prachtig, gelukkig dat ze op fuiven soms nog muziek van jullie draaien (altijd het 
smidje) maar dan is er zeker ambiance. 
Nathalie haar haar vind ik nog altijd zeer mooi. 
Dadaaa 
 
*     *     *     *     * 
 
21-03-2004 
Wilma  
(Netherlands)  
 
Zaterdag 20 maart voor het eerst kennis gemaakt met jullie muziek. Ik vond het heel erg mooi. CompIiment. 
In het begin overheerste de klanken van de instrumenten, later verbeterde dit. Ik zou het leuk vinden als er 



een dvd van jullie zou uitkomen. Het zou een mooie herinnering zijn aan jullie optreden. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-03-2004 
Lisa  
Heist-op-den-berg (Belgium)  
 
Heeeey!! :-) 
Gisteren ben ik kaarten gaan kopen voor den 29sten april in de Roma JOEPIE!!! Ik zie er al hard naar uit . 
Gelukkig duurt het nog effe , dan kan ik de liekes van de nieuwe cd (en van de andere)vanbuiten leren 
zoda'k ze kan meebrullen (da beloofd voor de mensen naast mij....) 
Tot dan groetjes Lisa 
 
*     *     *     *     * 
 
20-03-2004 
Gerard Clements | http://www.gerardclements.nl  
Maarssen (Netherlands)  
 
Afgelopen vrijdag (19 maart) hoorden we jullie zingen in Leiden. We hebben er van genoten... wat zingen 
jullie toch mooi, knap dat jullie dat live zo weten te brenegn. Ik kijk uit naar jullie nieuwe cd.  
Het enige dat ik wat jammer vond is dat de begeleiding wat aan de harde kant was, de balans leek hier en 
daar wat zoek.... jullie a-capella nummers maakten dat gelukkig ruimschoots goed. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-03-2004 
ChLoE | http://groups.msn.com/supergekkegefliptekip  
Westende (Belgium)  
 
hallo laïs, 
jullie muziek is prachtig!!! 
zeer leuke liedjes... 
en zeer gemakkelijk om mee te zingen...  
ik en mijn vriendin zingen jullie liedjes constant, ons favo liedje is 7steken... 
wat ook een mooi liedje is, is de wereld vergaat, 't smidje, jeugdig groen en t' zoutvat!!! 
ik wens jullie ng heel veel suc6! 
-xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
20-03-2004 
anna  
brussel (Belgium)  
 
hej 
leuke site alleen jammer dat de info over de liedjes verdwenen is  
vroeger stond er bij elk liedje uitleg van welk land het was en in welke taal het was  
ik vind het erg jammer dat dit niet meer is  
 
xxx 
anna 
 
*     *     *     *     * 
 



20-03-2004 
jeffrey  
kalmthout  
 
hallo wil iemand veel informatie en al doorsturen over lais naar jeffreyschepers@hotmail.com voor mijn 
presentatie voor het m.o. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-03-2004 
Marlies Pardoel  
Turnhout (Belgium)  
 
Beste Lais, 
 
We hebben in de muziekles geleerd over jullie en ik vind jullie héél goed. 
jullie hebben alle drie mooie stemmen en kunnen veel aan 
Doe zo verder!!! 
Groetjes Een goede fan,Marlies 
 
*     *     *     *     * 
 
19-03-2004 
Jan | http://www.cupofwonder.com/  
IJsselstein (Netherlands)  
 
We zijn net terug van jullie concert in Leiden. Het was in één woord geweldig! Prima mix van oud en nieuw 
materiaal. Prima band, goed geluid. Wel vond ik het concert met 5 kwartier een beetje aan de korte kant. We 
zien uit naar jullie nieuwe CD. O, enne, treed ook eens op in Utrecht....... 
 
*     *     *     *     * 
 
17-03-2004 
Mieke Sels  
Bütgenbach (Belgium)  
 
Groetjes aan Nathalie van Mieke uit Elsenborn. Wacht met ongeduld op je nieuwe CD. Doe zo verder. Tot 
ziens. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-03-2004 
Mieke Sels  
Bütgenbach (Belgium)  
 
Groetjes aan Na 
 
*     *     *     *     * 
 
15-03-2004 
Anne Buder  
Duitsland  
 
Weet iemand, waneer precies de nieuwe Lais-CD klaar is? Vele groeten vanuit Duitsland 
 
officiEUze datum: 29 maart 2004. Een officiële melding volgt in de nieuwsrubriek - mt 



 
*     *     *     *     * 
 
15-03-2004 
Dieter | www.litoziekla.tk  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Ben vol spanning op jullie nieuwste CD aan het wachten tijdens de drukke theaterrepetities door! Eén woord 
voor jullie, meiden : RESPECT!  
Groetjes, 
 
Dieter 
 
*     *     *     *     * 
 
15-03-2004 
Arjo Spee  
Nieuwegein  
 
Vrijdag in Breda jullie concert bijgewoond. 
Het was in 1 woord "fantastigrossofabulozo" 
Het arrangement van öpzij, opzij" was zelf nog beter dan het origineel. vondt juliie in vergelijking met 2 jaar 
geleden in den Haag stukken beter klinken, veel volwassener. ook de muziek is wat steviger geworden 
(invloeden van Värtinna?). Wanneer treden jullie eens op in Utrecht of omgeving? 
 
*     *     *     *     * 
 
13-03-2004 
Hans Kock  
Tilburg (Netherlands)  
 
Lieve meiden en jullie geweldige band. Had nog nooit van jullie gehoord. Op een verzamel CD van mondiale 
muziek stond een nummer van jullie: Le renard et la b. Pats, boem, recht in het hart. he, ze hebben een 
website, even kijken...binnen twee dagen concert in Waalwijk. Doen. We hebben een heerlijke avond 
gehad. Prachtig, ik blijf nog steeds neuriën. En jullie bewegen ook zo grappig. Veel succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-03-2004 
marieke  
moorslede (Belgium)  
 
ik vind jullie keigoe en tliedje marieke natuurlijk ook maar zeven steken en de wereld vergaat vinnek echt 
prachtig en nathalie tot nog eens in de coca cola tent op dranouter van in 2003 ;-) ik blijf een super grote fan 
van jullie echt waar en btw kdoe maandag een spreekbeurt over jullie wens me geluk zou ik zeggen :p maar 
kzie da wel zitten zunne hopelijk zie ik jullie snel weer zingen opm dranouter ofzo...jullie zijn echt mega goed 
blijven gaan en niet stoppen :d:p 
 
*     *     *     *     * 
 
13-03-2004 
marieke  
moorslede (Belgium)  
 
hallo, ik vind jullie groep zo zalig ik ken bijna alle liedjes vanbuiten en jullie cd ligt hele dagen op echt waar 
de liedjes zijn machtig en de teksten vind ik zo tof en ook om mee te zingen ik geniet ervan en kom snel 



terug naar dranouter...xxxx marieke. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-03-2004 
HURARD CLAUDE | http://www.softcha.com/mangeurdecigogne  
(Paraguay)  
 
Paraguay photos 
Hohenau , Itapua , PARAGUAY 
I just visited your excelant homepage . Hello from south america 
*     *     *     *     * 
 
13-03-2004 
willem van Dijk  
Goirle (Netherlands)  
 
jullie optreden in Breda was weer betoverend..Ik kan haast niet wachten op jullie nieuwe CD 
 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2004 
 
 
 
ik vind het kei goei liekes maar ge vind ze nergens om op de computer te beluistere 
 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2004 
Frank de Groot  
Gorinchem (Netherlands)  
 
Anderhalf jaar geleden in Breda was het TOP. vandaag in Waalwijk was het weer TOP. Mooie (voor mij) 
nieuwe nummers!!! Jammer dat er geen CD verkoop achteraf was. Maar mag de pret niet drukken. Mooie 
versie van 't Smidje. Kom gauw weer naar Nederland!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-03-2004 
jan | http://www.briljantje.nl  
waalwijk (Netherlands)  
 
wat een avond! jullie optreden vanavond in waalwijk was erg indrukwekkend. ik kreeg de indruk dat er op het 
podium ook plezier genoeg was (tja, da's waalwijk hè). nogmaals bedankt (ook voor de setlist) en succes 
met de rest van jullie toer. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-03-2004 
julie  
antwerpen(hoogstraten) (Belgium)  
 
ik vind jullie muziek echt keeeeeeeeeeeeeeeei goe.toen ik klein was heeft mijn papa een cd van jullie 
gekregen en hij luisterde er nooit naar en toen kreeg mijn zus die cd en na een andere tijd beluisterde zij die 
ni meer en toen heb ik hem gekregen en nu heb ik bijna al jullie albums !!!! 



 
*     *     *     *     * 
 
11-03-2004 
Nienke van der Jagt  
Arnhem (Netherlands)  
 
Ontzettend genoten van het concert in Leeuwarden. Huppelend mijn vakantie in ons koude noorden 
voortgezet, maar nu met een warmer hart. 
Bedankt, 
 
*     *     *     *     * 
 
11-03-2004 
bianca  
limburg (Netherlands)  
 
Het concert in Sittard gisteren was mooi om te horen! Ik heb jullie nog nooit live gezien! 
Mooie zuivere stemmen. 
Alleen 1 aandachtspuntje, jullie mogen wel wat meer bewegen, staan er soms wat te statisch bij, en dan 
bedoel ik bij een swingend nummer. 
Verder was het zeker de moeite waard!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2004 
Vicky  
Ekeren (Belgium)  
 
Wel!! ik moet zeggen dat jullie fantastisch zijn :d Ik heb jullie de eerste keer gezien tijdens een aflevering van 
' de zevende dag' op vrt ( zovele jaren geleden) en ik vind jullie nogaltijd geweldig goe!!!  
:d  
ik ben nog nooit naar een concert van jullie geweest tot mijn grote spijt, maar ik ben wel degelijk van plan om 
het ooit te doen! :d 
 
groetjes 
en jullie zijn de beste!!  
*     *     *     *     * 
 
10-03-2004 
1  
dfmjgl (Namibia)  
 
waar kan ik de tekst van het liedje 't smitje vinden 
 
op de website onder de rubriek 'teksten' - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
09-03-2004 
Marco  
Carouge (Switzerland)  
 
Afgelopen vrijdag was ik bij jullie concert in Hoogeveen. Gelukkig hadden jullie de inspiratie van de zaal niet 
nodig om mooi te zingen ;-) Wat een ongelooflijk saai publiek!!! Zelden zoiets meegemaakt. Ik kom vast en 
zeker nog een keer kijken, maar dan op een festival waar sfeer heerst. Dan klinkt het vast nog mooier... 



 
*     *     *     *     * 
 
09-03-2004 
Arjen  
Stiens (Netherlands)  
 
Meiden van Laïs,  
Bedankt voor jullie geweldige concert in Leeuwarden. Ook namens mijn vriendin en mijn vader. We hebben 
echt genoten. Jammer dat er geen CD-verkoop was, want het is moeilijk om in het noorden van Nederland 
aan jullie muziek te komen. Veel succes met jullie tour. Groeten van een groot bewonderaar. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-03-2004 
simone | http://looknmeet.com/simke  
lanaken (Belgium)  
 
heel leuke muziek 
spijtig zijn er weinig concerten in de buurt waar ik woon 
 
*     *     *     *     * 
 
09-03-2004 
rens monique  
leuven (Belgium)  
 
zelf ben ik geen concertmens, maar jullie cd s betekenen een echt rustpunt in mijn drukke en chaotische 
wereld, bedankt daarvoor.Khad nnoit gedacht dat oude muziek zo eigentijds kon klinken waarvoor proficiat 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2004 
Rinaldo De brouwer | http://www.apostels.be  
knesselare (Belgium)  
 
Eindelijk eens een nummer op mijn lijf geschreven + dat mijn naam en is in verwerkt en naar de tekst te 
luisteren is het nummer een bijna volledige beaming van mijn persoonlijkheid. Bedankt Laïs,  
hopelijk willen jullie eens optreden op de apostelfeesten te Adegem 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2004 
Laranjo Michèle  
 
 
Un petit tour dans le sud ouest de la france (bayonne par exemple) ça ne vous dirait pas ? Moi ça me dirait 
bien ... J'adore ce que vous faites ! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-03-2004 
Marike  
Overijssel (Netherlands)  
 
Het was weer heerlijk genieten in Hoogeveen. Helemaal omdat jullie nog Marieke van Brell zongen. Oke 



jullie vroegen of er iemand Marieke heette maar ik durfde niet te roepen. En, je schrijft het net iets anders ;-) 
Toch heb ik van dat liedje genoten wat om verschillende redenen een speciaal plekje heeft. 
Bedankt en kom snel weer in de buurt 
 
*     *     *     *     * 
 
07-03-2004 
Dianne en Ina  
Zwolle (Netherlands)  
 
We hebben erg genoten van jullie concert gisterenavond! Zien erg uit naar jullie nieuwe CD! Bedankt 
 
*     *     *     *     * 
 
07-03-2004 
Grietje  
Hoogeveen (Netherlands)  
 
Voor de tweede maal een bezoek aan jullie concert. In een woord fantastisch! Jullie stemmen, a-cappela, 
zijn werkelijk zo helder en mooi. Mooier dan met de muziek! Het was genieten en veel te kort :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
07-03-2004 
Roland  
Errmelo (Netherlands)  
 
Gisteren voor de tweede keer naar jullie in Hoogeveen geweest. Puur genieten!!! Goeie accordeonist ook. 
Jullie verdienen veeeeeeeeel meer bekendheid in Nederland. Probeer (vaker) op de nl televisie te komen, 
dan moet het zeker lukken. Heel veel succes de rest van de tour/carriere. 
Ps. Ik kan niet wachten op de nieuwe cd 
 
*     *     *     *     * 
 
07-03-2004 
Marion Kemeling | http://members.lycos.nl/twoclose  
deventer (Netherlands)  
 
Het was prachtig in Hoogeveen. Ik heb erg genoten vanavond. 
Dank jullie wel! 
 
groeten, 
Marion Kemeling 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2004 
Frits & Anja  
Groningen (Netherlands)  
 
Hallo 'maaskes' van Lais!! 
 
We zijn net (23.16 uur) terug van jullie concert in Hoogeveen.  
Het was (weer) fantastisch. 
Wat een spannend arrangement van 't Smidje. 
We gaan nog een hele tijd nagenieten van dit concert. Wij wachten vol spanning op jullie nieuwe CD!! 



 
Groetjes, 
Anja & Frits 
GRONINGEN 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2004 
Eline  
Leeuwarden  
 
Afgelopen donderdag in Leeuwarden heb ik jullie voor de tweede keer in mijn leven kunnen bewonderen. Ik 
heb er erg van genoten. Prachtige stemmen, kippenvel! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2004 
Miranda  
(Netherlands)  
 
Hey Laïs!  
Ik vind jullie echt geweldig en jullie liedjes zijn echt heel mooi.  
Ik heb echt zin in 19 maart want dan ga ik naar een concert van jullie.  
Nog veel suc6! 
groetjes Miranda 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2004 
decruyenaere geert  
Deerlijk (Belgium)  
 
hallo,ik hoorde over jullie vertellen van een gieteboer uit MOEN(zwevegem). 
We zouden graag eens deze streek bezoeken. 
Kunnen jullie ons helpen ,in het vinden van slaapgelegenheid. 
Graag wat infomatie en prijzen.(h.p.?) 
Kan je ons ook vertellen hoelang het rijden is van de luchthaven van Carcassone. 
 
dank, 
 
*     *     *     *     * 
 
05-03-2004 
Roosje  
(Netherlands)  
 
hoi , ik ben Roosje , ik luister al erg lang naar jullie muziek , en nu nog steeds , ik ga binnenkort voor het 
eerst naar een life optreden van jullie!nou...dan zie ik jullie volgende week vrijdag! doeidoei -x- Roosje 
 
*     *     *     *     * 
 
05-03-2004 
Jorrit | http://noordsterren.myweb.nl  
Leeuwarden (Netherlands)  
 
Gisteravond in de Harmonie ademloos geluisterd. Fantastisch!! Helaas werden er geen cd's verkocht! 



Mischien een tip voor later? 
 
*     *     *     *     * 
 
05-03-2004 
thor | http://thorisdavin.com  
(Netherlands)  
 
Zeer blij om jullie in Leeuwarden te hebben zien optreden! Ben sinds de symphonic alternative een grote fan 
geworden. Hoogtepunten waren voor mij dat liedje van Neil Young en Rinaldo. Heb alleen een van mijn 
favorieten, 'les douze mois' moeten missen. Maar de nieuwe nummers zijn ook fantastisch. Snel weer 
komen in de Harmonie, maar dan liever in de grote zaal :) 
 
*     *     *     *     * 
 
05-03-2004 
Auke  
Oude Bildtzijl (Frl) (Netherlands)  
 
1e concert in de nieuwe reeks: 4 maart in de Harmonie in Leeuwarden: 
 
Voor een uitverkochte zaal 5 kwartier lang de prachtigste zang en muziek!!! 
Alle 3 stemmen staan als een huis en de band als een dijk erachter......... 
Dit was genieten! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2004 
Wim Deduytsche | http://www.amigorsuge.be.tf/  
Loppem (Brugge) (Belgium)  
 
Heyla, de drie toffe meiskes van laïs met hun fenomenale muziek! Prachtig om naar te luisteren of op te 
volksdansen, nu nog es een concertje van jullie mee nemen, ma julliekomen nie vaak rond brugge hé. Laat 
ons hopen! 
Wimpie xxxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2004 
Marc  
Eckwersheim (France)  
 
Mais quand repasserez-vous en Alsace ? 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2004 
katootje | http://groups.msn.com/konijnenkeuteltje  
Gijzegem (Belgium)  
 
hej lais, ik vind jullie echt super vooral t'smidje hoor ik SUPER graag!!!! 
ik kan niet wachten voordat jullie komen optreden (in Gijzegem SVI) 
vele groetjes 
Kato 
*     *     *     *     * 
 



04-03-2004 
Jean François  
PARIS (France)  
 
pourquoi avoir annulé le concert prévu à Paris en Avril? à quand une prochaine date? 
 
*     *     *     *     * 
 
03-03-2004 
François  
Tournai (Belgium)  
 
Oyez damoiselles, 
 
j'entends des voix d'anges, souvent..., si souvent. A vrai dire, chaque fois que j'écoute vos chansons. Vous 
me transportez dans une autre dimension d'où il est difficile de vouloir sortir. Vous êtes divines. Je me 
languis de votre prochain CD.  
Révérence & salutations. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-03-2004 
willem van Dijk  
Goirle (Netherlands)  
 
ik kan haast niet wachten tot ik jullie zie in het chasse theater in breda op 12 maart.ik heb jullie eerder gezien 
in 013 in Tilburg op 4 december,wel jaar weet ik niet maar ik heb wel jullie handtekeningen op mijn 
kaartje.dus dit is geweldig.tot in Breda. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-03-2004 
Jean-Pierre RAPAILLE  
STOUMONT (Belgium)  
 
Il faut que Lais tourne en Wallonie et notamment aux Francofolies de Spa. Denis gerardy est le mieux placé 
pour le faire. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-03-2004 
Flor & Bea Bauw  
Westouter (Belgium)  
 
Laïs rules 
*     *     *     *     * 
 
03-03-2004 
Helena  
Gent  
 
Lezen jullie dit gastenboek? Hoop van wel-supernieuwe single! Klonk lekker in de auto-Toedeloe dames! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-03-2004 



tom helsen | http://www.tomhelsen.be  
 
 
dag nathalie, 
ik weet ni of ge u dit nog herrinert, maar ik ben een jaar of drie geleden u eens tegen het lijf gelopen in de AB 
en toen hadden we het over uw dochtertje emma. Ik vond dat zo'n mooie naam dat ik die avond besloten 
heb dat als ik ooit een dochter zou krijgen ik ze ook emma zou noemen. Awel vorige week ben ik papa 
geworden en het is een meisje en ze heet emma. schoon he 
 
*     *     *     *     * 
 
01-03-2004 
Bram  
maarkedal  
 
hey,ik vind gelijk velen undere muziek vree goe,laat zorap mogelijk de nieuwe datum's weten voor jullie 
concerten in belgie. 
voor de rest keep up the good work!!! 
*     *     *     *     * 
 
01-03-2004 
Rob Seegers  
Baarle-Nassau (Netherlands)  
 
Al twee keer waren wij getuige van een prachtig live-optreden in het Chassé theater in Breda. Vorig jaar ging 
jullie theater concert in Breda niet door, dit vonden wij erg jammer. Maar met een nieuwe cd (die op jullie site 
betiteld wordt als opvolger van Dorothea) in het verschiet zijn de verwachtingen nu erg hoog. A La Capella 
was niet echt aan ons besteed. Maar de cd Laïs en Dorothea vinden wij nog steeds grandioos. Persoonlijk 
zouden jullie mij een heel groot plezier doen door de wanhoop nog één maal in het chasé te brengen. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-02-2004 
George Lucas Garcia  
Santo André (Brazil)  
 
Hello There!Laïs is so great!when Laïs will come to Brazil?:) By tha way, even don´t understand flamish or 
varios dialects that Laïs singing i love them!:) there is in my country a female gruop that singing etnhic songs 
like Laïs called Mawaca your site is www.mawaca.com.br 
 
*     *     *     *     * 
 
29-02-2004 
Robyn  
(Bahamas)  
 
Hoe spreek je "Jorunn" eigenlijk uit? 
Joorun? Jorún? Joroen? Jooroen? 
 
*     *     *     *     * 
 
27-02-2004 
frauke | http://geen  
perk (Belgium)  
 
laïs is kweenie oe cool t' smidje is het beste liedje 



 
*     *     *     *     * 
 
27-02-2004 
peterU  
Goes (Netherlands)  
 
Laïs komt niet naar Vlissingen. Afgelast. Maar komen de dames dan wel zingen in de Stdsschouwburg van 
Middelburg op 20 maart? 
gr. PeterU 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-2004 
yves  
Romans (grenoble)  
 
A quand une tournée dans le sud de la France ??? 
Vous avez plein d'admirateur dans la region depuis votre passage au festival de Tullins... 
*     *     *     *     * 
 
25-02-2004 
lotje  
(Belgium)  
 
jullia liedjes zijn keitof het geeft echt een speciaal gevoel als ik er naar luister 
 
*     *     *     *     * 
 
25-02-2004 
deweerdt febe  
ardooie (Belgium)  
 
Laïs iz echt wel de max . Kvin ut echt wel een supe rmeiden groep en jullie site is oowk echt wel goed ! by 
the way komen jullie dit jaar naar dranouter? groetjuhz febe 
 
*     *     *     *     * 
 
25-02-2004 
Ronald  
Groningen (Netherlands)  
 
Ik vind Lais helemaal niet meer leuk. 
Ze komen namelijk nooit eens naar het noorden van Holland om daar een concertje te geven!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-02-2004 
Marieke  
Antwerpen (Bolivia)  
 
Komt Marieke op cd uit? ik vind dit een zalig nr! xje marieke 
 
*     *     *     *     * 
 
21-02-2004 



kim  
evergem (Belgium)  
 
rinaldo is echt wel da max van een lieke!!!! 
xxx kim 
 
*     *     *     *     * 
 
19-02-2004 
San  
Kessel-Lo (Belgium)  
 
Waaaaaaaw, jullie nieuwe single is echt wel de max!!!! Schitterend!! Trouwens, 't is nu wel al heeeeel lang 
gelden maar 't is er gewoon nog niet van gekomen: Jullie waren fantastisch op Dranouter!! 
Groetjes 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2004 
katrien  
antwerpen (Belgium)  
 
dag meisjes, 
ze zeggen wel dat er veel jongeren zijn die jullie muziek niet kunnen aprecieren maar dat is in geen geval zo. 
Ik ben een meisje van veertien en ik vind jullie echt geweldig net als een hele hoop vriendinnen van mij. Doe 
nog lang verder met wat jullie bezig zijn !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2004 
de rycke igor  
denderleeuw (Belgium)  
 
Laïs is meesterlijk ..... vandaar deze idee: waarom niet eens een nummer van leonard cohen bewerken 
..."who by fire" bijvoorbeeld. Jullie versie van Marieke is een meerwaarde op het repertoire van brel .... ook 
cohen zou bijgevolg een uitdaging zijn vooral omdat zijn werk zich bijzonder goed leent tot "laïsering" 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2004 
Steven Vanhertum  
Scherpenheuvel (Belgium)  
 
'k Heb vanmorgen voor het eerst jullie nieuwe single Rinaldo gehoord. Ik was eerst niet zeker omdat hij zo 
'anders' klonk. Maar ik was alweer direct verkocht. Schitterend gewoon dat Arabische arrangement. Het is 
er weer boenk op. Kan bijna niet wachten op de nieuwe cd. 
Ps: ik vrees nu wel dat ge niet langer de favoriete groep van De Winter zijt (Erg Hé) 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2004 
Ann-sofieditjeuch  
waregem (Belgium)  
 
Jorunn, Nathalie en Annelies, meiskes... Jullie muziek is zalig goe, echt marginaal goe nie te doen!!!!! Doe 
zo verder, I love you....Dikke soennies en knuffies Ann-bibi 
 



*     *     *     *     * 
 
16-02-2004 
Abou Keila , Nader .  
B-2100, Deurne , Antwerpen . (Belgium)  
 
- Eeeuhmm... ja;... wel , kijk ; 't zit zo ; 'k heb nog nooit engelen-gezang mogen waarnemen , maar ik zou er 
veel geld op zetten dat het exact klinkt als jullie drie. Ik dank U,U en U hartelijk voor het aangename gevoel 
dat mij overspoelt telkens ik jullie hoor zingen . hoogachtend . 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2004 
jordi  
loon op zand (Netherlands)  
 
hoi ben jordi ik moet voor school een presentatie houde over het liedje de wereld vergaat 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2004 
louise  
Arras (France)  
 
je c'est pas trop quoi dire a par que vous avaient de superbe chansons,a+ 
 
*     *     *     *     * 
 
15-02-2004 
Els Lambrecht | http://members.lycos.nl/hippiemeisje  
Heffen (Mechelen) (Belgium)  
 
Het is maar eens om te zeggen dat ik jullie muziek echt wel enorm leuk vind!!! 
 
Doe zo verder!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-02-2004 
Inez  
Kortrijk (Belgium)  
 
Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag Nathalie! Hierbij 3 dikke kussen XXX 
 
Doe zo verder, jullie zijn goe bezig 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2004 
Tina  
Gelrode (Belgium)  
 
Nathalie,  
Geniet van je verjaardag! 
 
Tina 



 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2004 
mikeiiewiek  
moen (Belgium)  
 
eppie burdiej nathalie 
xxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2004 
Dieter  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Juist de jongste foto 's gezien, en...1 woord...tetoeme! 't Verbetert er alleen maar op.  
*zucht*  
 
't Zal altijd een droom blijven... 
-xxXxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2004 
Rudy Gybels | http://www.rudygybels.be  
Diest (Belgium)  
 
hoi, zeer mooie site en zeer goede nrs. die van Laïs. Vriendelijke groetjes, Rudy Gybels 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-2004 
dutajel  
Port-MArly (France)  
 
Je vous ai vu à St Germain en premiere partie de Tri yann en 2002 ??? 
 
Et j'ai été soufflé devant vos performances vocales et séduit par votre petit accent charmant. 
 
Depuis j'ai acheté "Dorothea" et le 1er album. 
 
J'ai adoré. 
 
J'ai hate que le prochain sorte et n'oubliez pas de repasser par St Germain lors de votre prochaine tournée 
Francaise. 
 
Bisous 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-2004 
edwin | http://kepgeenwepsaait.nl  
's gravenhage (Netherlands)  
 
ik ga jullie op 12 maart in Breda zien. 



heb er heel veel zin in. 
tot dan 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2004 
Rick  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Werkelijk prachtige muziek ! 
Kom 'ns in Amsterdam optreden ! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2004 
miekie  
moen (Belgium)  
 
waaaaaaaaaaa seg wanneer treden jullie eens op in de buurt van kortrijk?Das altijd zo ver voor een 
schoolgaande als kik! 
Aja de laatste nacht van Dranouter was een nacht om nie te vergeten! 
eneuh nog wa de laatste cd is de max maak maar zere ne nieuwen maar kom eerst efkes naar kortrijk 
dikke kusiezzzzzz 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2004 
Karsten | http://www.schwedenstube.de  
Lübeck (Germany)  
 
Happy birthday, Jorunn wishes one of your biggest fans in Germany. :-) 
Karsten 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2004 
Amanda  
Gouda (Netherlands)  
 
Ik kwam na lowlands erachter dat Lais er was geweest. Daar baalde, ik op zijn zachts gezegd, nog al van. 
Dus ik hoop dat ze binnenkort ergens in de buurt zullen optreden, dan ga ik zeker kijken. Ik heb gister de cd 
'Dorothea' gekocht en ik vind het echt meedogeloos goed. Ik ben erg benieuwd naar hun volgende cd. 
XAmanda 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2004 
Tina  
Gelrode (Belgium)  
 
Gelukkige verjaardag Jorunn!!! Geniet ervan! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2004 
katrien  
tienen (Belgium)  



 
hallo daar , ik weet dat ik eigenlijk een dagje te vroeg ben , maar heb het gevoel dat ik dit anders ga vergeten 
en dat wil ik niet , Jorunn , gelukkige verjaardag meisje ! 
veel liefs ! katrien 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2004 
Nicolas  
S-G Rode  
 
Heb het geluk gehad om op "Dito" de nieuwe single te horen (in wereldpremière als ik het goed begrepen 
heb!). Wat een fantastisch nummer!!!! En persoonlijk kan ik het enkel maar toejuichen als artiesten gedurfde 
muzikale stappen nemen, dus dat wordt ongeduldig wachten op nieuwe CD... 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2004 
liesbet  
zingem (Belgium)  
 
ik vin jullie liedjes heel mooi 
ik zing ze elke dag  
en ik luister veel naar jullie cd's 
proficiat!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2004 
Karsten | http://www.schwedenstube.de  
Lübeck (Germany)  
 
Hello together. I dont know if you can understand German, so I´ll write in English. Hope to see you in 
Germany once again (saw you in Rudolstadt 2001). When will you be back again here? And a happy 
birthday to Jorunn tomorrow! 
You three are wonderful! 
Bye, Karsten 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2004 
Paul Caceres  
Dallas, TX (United States)  
 
Hello! I had the opportunity to hear "De Wijn" and think your music is fantastic! The singing is some of the 
best I have ever heard. How can an American acquire your CDs, and have you ever thought of touring the 
US? Thanks for such great music! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-02-2004 
RINALDO  
ZELZATE (Belgium)  
 
GRAAG DE TEKST VAN JULLIE LIEDJE WAAR MIJN NAAM INVOOR KOMT AUB IK HOORDE DAT OP 
STUBRU EN BEN ZEER BENIEUWD NAAR DE TEKST HET KLONK IN IEDERGEVAL HEEL GOE 



 
*     *     *     *     * 
 
05-02-2004 
Jan Nagels  
Oostende (Belgium)  
 
Nog even de drie toffe meiden van Laïs bedanken voor hun onverwacht optreden voor de Vlaamse Liga 
tegen Kanker, waar zo voor een groep patiënten een ingetogen doch heerlijk optreden ten beste gaven. In 
hun sympathie was het helemaal geen probleem om de grope nadien nog te woord te staan ... een heel fijn 
moment dat ten zeerste naar waarde werd geschat, door patiënten en zeker door ondergetekende !! 
Nogmaals dank !! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-2004 
Arwen  
Leuven (Belgium)  
 
Hey dames,  
Jullie zijn werkelijk geweldig. Ik speel zelf muziek (klarinet) maar van folk wist ik weinig af... Dankzij jullie 
muziek heb ik deze stijl wat beter leren kennen. Onrechtstreeks hebben jullie me ook de mooiste ervaring uit 
mijn leven bezorgd. Ik heb tijdens de zomervakantie een stage gedaan bij "Flanders Ethno" en mocht op 
treden op het Dranouter folkfestival. Een geweldige belevenis. Bedankt! Ga vooral zo door, veel succes  
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-2004 
rinaldo  
zelzate (Belgium)  
 
Hallo. 
onlangs hoorde ik mijn naam in een nieuw lied van jullie op stu bru ik was zeer aangenaam verast kan ik 
soms de tekst krijgen want ik ben zeer benieuwd ook naar de nieuwe cd . 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-2004 
Patrick Verwimp  
Kruibeke (Belgium)  
 
Yep, Rinaldo klinkt goe op de radio, de groeten hé 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2004 
Heidi  
kruibeke (Belgium)  
 
Laïs is zalig !!!!!! echt goe, jullie make oude liedjes weer tot leve, ech chapeau !!!! doe zo voort !!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2004 
Ronald  



Willemstad (Neth. Antilles (Neth.))  
 
Via een kennis een ceedeetje gekregen. Ontzettend lekkere muziek 
*     *     *     *     * 
01-02-2004 
carolien  
sint-truiden (Belgium)  
 
tis nu misschien een beetje een cliche maar ik vind jullie echt super goed!ik zit zelf bij een koor en voor onze 
spagetti avond mag ik t'smidje solo zingen,ik verheug er me al op!jullie kunnen misschien eens komen 
kijken? :)dat zou de max zijn!!!als je de tijd en de goesting hebt,schrijven jullie me dan aub eens een mailtje 
ofzo? veel liefs carolien 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2004 
charlotte  
mortsel (Belgium)  
 
keep on singing girls you're the best !!!!! 
greetzzzzzzz charlotte 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2004 
briers charlotte  
mortsel (United States)  
 
i think lais has some very cool songs so.....keep on singing girls you're the best !!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2004 
La Maubeste  
niderviller (France)  
 
bonjour, 
 
en quelques années vous avez pris autant de place que Malicorne dans mon coeur 
et c'est pas rien 
hehe 
que heimdall eclaire le chemin que vous avez mis sous vos pas 
 
respectueusement 
 
La Maubeste (accessoirement frater de Luc ) 
 
*     *     *     *     * 
 
31-01-2004 
melanie  
sint-truiden (Belgium)  
 
doe zeker zo verder men vriendinne en ik dansen ons zot op jullie muziek als jullie met een grote fan wille 
chatte doe da dan mar met mij xxxxxxxxxxxxxxxx 
love ya melanie 



 
*     *     *     *     * 
 
31-01-2004 
Jorinde Vervoort  
Merksem(Antwerpen) (Belgium)  
 
Waaw Laïs,  
jullie concert in Carolus Borromeus was fantastisch, t'had van mij nog veel langer mogen duren!!! kan haast 
nie wachten tot jullie nieuwe cd uit is. keep up the good work!! 
 
groeten en bewondering van 
Jorinde 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2004 
Eline | http://www.looknmeet.com/elinnekexx  
wommelgem (Belgium)  
 
Hallo ik moet voor school iets maken over laïs maar ik heb een vraag aan laïs fanaten : kent iemand de 
nederlandse versie van le renard et la belette , ik heb ze nodig , ik heb al gezocht naar een vertaling op 
internet maar niet te vinden ... :s als iemand zo vriendelijk zou wille zijn voor mij en de tekst in het 
nederlands zou willen geven (mail dan naar elinnekexx@hotmail.com en zet als onderwerp : Laïs 
nederlands ) echt mercikes al op voorhand xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2004 
yasmine  
kortrijk (Belgium)  
 
yeeeeeeettt..... 
lais is DE MAX  
ze kunne kei goe zingen en echt super 
ik ben een fan en blijf ewig een fan  
doe zo voort zou ik zeggen 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2004 
Tom  
(Netherlands)  
 
Terug naar de oude tijd. Dus ook terug naar tradities. Dus ook terug naar WERCHTER. Neem kontakt op 
met die gasten en speel nog een keer op dit festival. Was echt fantastisch. Laat van jullie Horen. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2004 
Jérémy  
 
 
J'ai découvert l'année dernière et depuis je fais de la pub tout autour de moi.J'apprécie beaucoup,même si 
je ne comprends pas tout... 
 
*     *     *     *     * 



 
28-01-2004 
nAgh-freak  
elfjeswereld (Belgium)  
 
oj, 
het is al eens vroeger in dit gastenboek gevraagd, maar ik doe het tog nog maar eens... ik ben op zoek naar 
de allombegeerde partituur van 'T SMIDJE... en wel werkelijk een partituur want het zou voor op doedelzak 
zijn en ik ben niet zo heel erg bevoegd in naspelen op het gehoor... dankjullie veel vanopvoorhand 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2004 
Katrien | http://www.partyanimal.be/katrienekeuh  
Heist op den Berg (Belgium)  
 
*mooie site 
*superliedjs 
*LAïS IS GEWOON ...HET VAN HET! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2004 
delfien vermeulen  
zwevege (Belgium)  
 
under liedjes zijn bere chiek.en under optredens oek kom altijd kijken na de dranouter want gunder zijt daar 
bijna altjd é 
een 14 jarige meid 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2004 
Nina  
Zelzate (Belgium)  
 
Laïs Is Supergoed!! Echt waar!!! Groetjes Nina Xx 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2004 
Erik  
Den Haag (Netherlands)  
 
Zo zit ik naar RAMMSTEIN te luisteren, en een volgend moment -ik weet niet eens meer hoe- hoor ik jullie 
eerste cd. En verrekt als het niet waar is, maar ik zing niks anders meer....! Verbijsterend...... Dank voor dit 
moois ! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-01-2004 
Miguel  
Orleans ( France ) (France)  
 
J'ai vu Lais à Orléans l'an dernier ... génial. de retour chez moi, www.amazon.fr. J'achete le seul CD en 
vente, re-génial ... et puis plus rien... Comment trouver les autres CDs ? Quand le groupe passe-t-il en 
concert en France ?... 



 
*     *     *     *     * 
 
26-01-2004 
marissa  
wetteren (Belgium)  
 
ik heb jullie groep ontdekt in het vierde leerjaar bij mijn meester. We hadden een lietjen geleerd genaamd : 
zeven steken. 
heel ontroerend !!! en vreeeeeeeeeeee mooi !!! Ik versta niet waarom jullie niet op de belgische radio komen 
! maar in iedere geval wel op mijn computer ;-) !!! En nog veel succes in de toekomst met jullie zangcariere 
vele groetjes marissa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx L@!$ is the BEST !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-01-2004 
grietje  
mechelen (Belgium)  
 
kiekeboe! 
zou er iemand mij de vertaling vna dit laatste stukje van het liedje Wee Mij (à la capella)kunnen bezorgen? 
 
E vivo a mio despetto per tango ardor 
Cho dentr'al cuor 
Ne so che far per no brusar 
Pietà viseto, dolce inzucherao 
D'un peto brusto la na na na na na 
 
Son ben nassuo in mal punto per tu cason 
A tal che son 
dal gran martir zonnnto al morir 
pietà viseto, dolce inzucherao 
d'un pet brusto la na na na na na na  
 
alvast bedankt!! (grote fan!!) 
 
*     *     *     *     * 
 
25-01-2004 
Marc De Bruyker  
Zandvoorde ( Oostende ) (Belgium)  
 
Wat Värttinä voor Finland is,  
dat is Laïs voor België, gewoon subliem en de grootste aanwinst voor de Belgische Folkscene na groepen 
als Rum, Kadril, Ambrosijn etc ... 
Doe zo verder en maak ons allen gelukkig met jullie liederen, pure klasse. 
 
Marc :^) XXXjes 
 
*     *     *     *     * 
 
25-01-2004 
*Anne Paulissen  
Maaseik (Belgium)  
 
goeiemiddag* laisjes  



hmmm ik kan zo wegdromen van jullie stemmen* ....laatst in maaseik waren jullie er en heb zo van genoten!! 
ik kan alleen maar zeggen wow* best grappig:nathalie...ik zit nu op het lemmensinstituut en jah jij ook 
gezeten eh :) hhiii* dag liefs anne... 
 
*     *     *     *     * 
 
25-01-2004 
wim  
geleen (Netherlands)  
 
ik had nog nooit van lais gehoord , maar toen toen ik astronaut hoorde vond ik dat meteen het mooiste liedje 
aller tijden, en ik ben al 41. 
een oude lul dus !! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-01-2004 
Bulckens Joris | http://www.7de.be  
Brasschaat (Belgium)  
 
Prachtig gedaan de 'cover' van spinvis. Ik ben er volledig weg van; ontroeren! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-01-2004 
angie  
 
 
ik vind ook da laïs een zalige groep is maar ik hoor er ook veel minder van dan vroeger !!! 
komen jullie mischien niet in de buurt van halle??? 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2004 
Nick  
keerbergen (Belgium)  
 
You all rule en ge hebt bangelijke muziek!! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2004 
konfijt, de gulper, gerd en al wat smolders is voor de vrienden  
avelgem (France)  
 
ik ben iemand die kan genieten van de ontluiking van de babygroene grasprietjes, ik hou van rollebollen van 
een heuvel, wanneer ik nood heb aan alleen zijn fiets ik vlug een heuvel op, geniet van het landschap en 
herleef, ik maak graag andere mensen gelukkig, ik ben zot van amélie poulain, ik heb leuke gordijnen 
hangen en snuif graag de geur van frambozespekjes, ik rommel graag op zolder, ik ben een Taugenichts, ik 
lik graag de sjoko van mijn mes, liefst verdraag ik het licht van een kaars met een pintje in de hand, een 
oude klok op de achtergrond, de rook die lichtjes in de licht aan het dansen is, een zachte meisjesstel op de 
achtergrond, de poes die naast me komt zitten, een leuk bierkaartje onder mijn glas, een oude krant van het 
jaar 1986,respectievelijk de krant van 9mei, waarin staat dat toen die mirabel, dat meisje met alle zelfde 
interesses(mijn interesses)geboren is, zij die lacht als ze mij ziet, zij die enorm houdt van zijn concepten en 
zijn manier van zijn, zij die haar afvraagt hoe onzen kleinen het maakt, zij die zot wordt door al zijn leuke 
zever, zij die een eind maakt aan deze zever voordat hij van naam wil veranderen! 



een kieken zonder eiers is beter een eend met een bek! een koe zonder melk is beter een hond met 
kwijlkwabjes, een jongen zonder gerders kwaliteiten bestaat beter niet!Een groet zonder kus is geen 
waardig afscheid, adieu mijn vriend, x, en nog niet zeggen dat je naam niet op het net staat! 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2004 
GrapJos | http://www.  
Borsele (Netherlands)  
 
Laïs is gewoon "LA" !! 
tot 20-3 Middelburg (NL) 
 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2004 
ikke | http://groups.msn.com/dimigroepje  
dendermonde (Belgium)  
 
iiiiiiii, das zo zaaaaaalige muziek! en zukke grappige en soms ook wel droevige teksten! shampoo zelleej! 
dadakzz en ng veel muziek maken hee! :P 
 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2004 
kim cauchie  
evergem  
 
ik ben al aant afrekenen voor maart DE NIEUWE CD VAN LAIS!!! -xxx- kim 
 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2004 
Marijke  
hilversum (Netherlands)  
 
Sinds een aantal jaren ken ik Laïs en ik was meteen verkocht, Prachtig!!!! Zelf zing ik ook in een acapellatrio: 
The Sirens. Laïs is voor ons een enorme inspiratiebron. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2004 
Marlies pardoel  
Turnhout (Belgium)  
 
Beste Lais, 
 
Ik ben kei grote van van jullie en zing heel graag jullie liedjes mee!! 
Leuk dat jullie in het Nederlands zingen,'t is eens iets anders!! 
Blijf zingen tot je niet meer kan!! 
Dikke kusen en groeten van ons mama(*!) 
Motje 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2004 
OoTjEeEuH rUlEzZz  



Aalst (Benin)  
 
Hey Laïs, ik doe notenleer maar ik kan totaal niet zingen :-( 
ik was dan ook meteen weg van jullie muziek, ik heb 1 cd van jullie en ik vind het prachtig, toen ik jullie cd 
meenam naar de klas hebben 10 andere kinderen hem nog gekocht. jullie muziek is betorveren echt 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2004 
kim  
zoersel (Belgium)  
 
hey meisjes,wil gewoon zegge da ik helemaal weg ben van jullie muziek! 
vooral het nummer zeven steken vin ek prachteg maar al jullie nummers zijn prachteg. 
 
love ya 
 
xxxxxxx... 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2004 
kim  
zoersel (Belgium)  
 
heykes, 
jullie nummers zijn egt prachteg!! 
spijteg dat we jullie zo weineg hore op de radio of op fuive; 
jullie zijn de beste!! 
 
love ya 
 
xxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
19-01-2004 
tkud  
(Iceland)  
 
tkyd 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2004 
sofie  
ekeren (Belgium)  
 
lais,jullie zijn super ik heb al jullie cd's maar alleen vindt ik het jammer dat ik de tekst van grand jaqeus niet 
kan vinden.  
ik ben 14 jaar en heel grote fan van jullie!!! 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2004 



cyrou  
tonneville (France)  
 
coucou!!!ben c t juste pour vous dire que votre musique est super cool!!!!!!!!!!!j adore de tro!!!!!!!!!mai c vrai c 
peu connu!!il faudrai que vous veniez en france faire une grande tournée!!ca serai trop fort!! 
gros bisoussssssssssssss 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2004 
lien  
(Belgium)  
 
wel cool , ben juist een werkje aan 't maken over jullie! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-01-2004 
Katleen De Winné  
Ganshoren (Belgium)  
 
Laïs rules. Ik ben vandaag nog maar eens verbaasd door Laïs en vooral dan door Annelies. Ik ben 
vanavond gaan kijken naar the fundamentals en Annelies deed de backing vocals. Dat vind ik prachtig. Ik 
studeer zelf voor orthopedagogie, om later met mensen met een handicap te werken, en apprecieer het 
enorm als normale mensen hen kunnen waarderen zonder er etiquettes op te plakken. 
Doe zo voort en aub nog een optreden in België binnenkort 
 
xxxxxxx Katleen xxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
16-01-2004 
Tine Hofmans  
Brecht (Belgium)  
 
Laïs is supergoed, echt niet normaal!!!  
jullie zijn gewoon de beste!!! 
heel mijn klas is weg van jullie !!! 
blijf verder doen !!! 
 
greetzz 
 
*     *     *     *     * 
 
15-01-2004 
stefanie  
wondelgem (Belgium)  
 
ge moet mij helpen opt school istter nen volksdans vn jullie;) het noodlot ik zoek er alles van maar ik vind 
niets help mij a.u.b 
 
*     *     *     *     * 
 
15-01-2004 
sarah  
mechelen (Belgium)  



 
kiekeboe! lais is geweldig, ik heb alle cd's (gekocht !)spijtig alleen dat op vakantie de cd niet in de auto kan 
worden afgespeeld =) 
Komt er binnekort nog een nieuwe uit? 
 
*     *     *     *     * 
 
15-01-2004 
perrin  
griesheim (France)  
 
des voix de rêve, un univers vocal envoûtant  
et extraordinaire d'une beauté originelle 
comme lors de la création . Je n'ai pas besoin de comprendre , le souffle de la voix , la tendre application , la 
justesse suffisent à me remplir d'émotion , merci du plaisir que vous me donnez 
Amicalement  
Pascal PERRIN 
 
*     *     *     *     * 
 
11-01-2004 
herlez  
dunkerque (France)  
 
nous vous connaissons depuis 1999,nous ne vous avons vu qu'une seule fois a quand votre prochain 
concert en france .ce que vous faites est super,continuez!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-01-2004 
Theater Exploitatie Zeeland | http://www.theaterverkoopzeeland.nl  
Middelburg (Zeeland) (Netherlands)  
 
Laïsfans opgelet!!! 
 
Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor het concert op zaterdag 20 maart 20.00 uur in de Stadsschouwburg 
Middelburg! (45 min rijden vanaf Antwerpen) 
Check onze site!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-01-2004 
Liren Van der Elst  
Dilbeek (Belgium)  
 
Jullie zijn gewoon waaw! 
Ik vind er geen ander woord voor. Elke keer als ik jullie hoor zingen wordt ik blij gezind, en voel ik de 
onverdringbare drang om mee te zingen. Vond ik nu maar mensen die met mij zouden willen meezingen... 
 
Lien 
 
*     *     *     *     * 
 
06-01-2004 
ingeborg sophie  
oslo (Norway)  



 
hello! 
i am going to belgium in julyand i am going to stay for a year to learn flemish..so i bought one of your cd's to 
listen to flemish music...and i love it! keep up the good work, girls! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-01-2004 
Renk J. van Oyen | http://groups.msn.com/OudeMuziekBrabant/_whatsnew.msnw  
's-Hertogenbosch, Nederland. (Netherlands)  
 
Mooie site. Kennen jullie dezen al: http://oudemuziek.beginthier.nl/  
en OUDE MUZIEK BRABANT op http://groups.msn.com/OudeMuziekBrabant/_whatsnew.msnw 
 
*     *     *     *     * 
 
05-01-2004 
Danielle van Eik  
Delft (Netherlands)  
 
lais is very cool en ik zou wel meer plaatjes willen van hun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
*     *     *     *     * 
 
05-01-2004 
 
Leuven (Belgium)  
 
Hellowie! 
 
Tot voor kort louter "een groep van horen zeggen"; sinds het ontlenen van enkele cd's uit de bib (Oi!!! Ik heb 
ze niet gekopiëerd héééjjj) echter een fan. Naast Karen Matheson van (en) Capercaillie zijn jullie de enigen 
wiens stem en muziek rust, weemoed en inspiratie voor het schrijven (niet dat ik talent heb, maar bon - 
lolzzz) brengen. "Merci bokoe"!!! 
 
Toedelzzzz uit Leuven!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2004 
hanne  
bach'n de kuppe (Belgium)  
 
bère machtige muziek meisjes, nie te doen, en die teksten jong, perfect, doe zo voort!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2004 
Lien Van den Broeck | http://www.spring.be  
Dilbeek (Belgium)  
 
goe maske goe bezig 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2004 
Leandro Albuquerque  



Florianópolis (Brazil)  
 
Lais... it is a curious name for a band, and also, is the name of my sister...  
Quando escutei Tsmidje, achei simplesmente fantástico!!  
Embora não consiga entender a letra, amei a qualidade musical do grupo e as harmonias!!! 
Estou tentando comprar seus CDs aqui no Brasil, mas por enquanto está muito caro... 
 
*     *     *     *     * 
 
03-01-2004 
kim  
evergem  
 
ik kijk al volop uit naar de nieuwe cd!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2004 
sanne  
menen (Belgium)  
 
Ik heb tot nu toe al jullie cd's en ik hoor ze allemaal even graag dus doe zeker zo verder  
en ook nog een vraagje speelt Didier Laloy nu nog altijd bij lais. 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2004 
Erik Crins  
Nijmegen (Netherlands)  
 
17 december, erg aangenaam verrast in muziekcentrum Vredenburg te Utrecht (NL) tijdens een concert van 
Spinvis kwamen deze fluwelen stemmen de boventoon voeren. Ik ga zeker en vast in een Nederlandse 
cd-shop eens naar jullie speuren 
 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2004 
isabeau | http://groups@msn.com/didlemetoyou  
geraardsbergen (Belgium)  
 
hey!!!! Lais is the best!!! 
Ik heb gisteren van mijn broer voor mijn nieuw jaar jullie cd gekregen omdat ik lais zo zalig vind!! Soms als 
iemand vraagt wie mijn lievelingsgroep is en zeg Lais dan kennen ze da niet! Stelt u voor de cultuur 
barbaren!! Dat kan ik echt niet af !!! Ik ben een meisje van 13 en heb ik helaas dus nog nooit jullie kunnen 
zien op werchter of ergens anders hopelijk zal dat snel gebueren !!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2004 
Yamina | www.kindertent.nl/ARABIER  
Zuid Holland (Netherlands)  
 
Hallo Lais, ik heb eens goed naar jullie muziek zitten luisteren ! Dus heb ik besloten om zelf een liedje te 
gaan schrijven en dit is het liedje het heet : 't Smidje : 
‘t Slaafje 
 
Ze zitten maar te zitten  



En kunnen niks doen 
 
Maar een van hun is niet het zelfde  
‘t Slaafje Mike is heel anders  
Altijd maar het zelfde dacht hij 
Maar hij deed niks  
Zijne moeder was dood 
Zijne vader zat in de bajes 
 
Lekker klieren dat deed hij zeker 
Maar hij was geen ijsbreker 
Hij zat vast geketend 
Maar hij kreeg geen cent 
 
Als hij wat deed kreeg hij geen eten 
Maar da kon hem toch niet raken 
 
Hij wou naar de hemel 
Naar zijn moeder 
Hij wou niet gekocht worden 
Want dan moest hij wat doen 
Maar op zijn laatste minuten sprak een engel 
Hij zei :blijf leven  
 
Lekker klieren dat deed hij zeker 
Maar hij was geen ijsbreker 
Hij zat vast geketend 
Maar hij kreeg geen cent 
 
Hij geloofde de engel en bleef leven 
En liet zich kopen 
 
Hij hoefde niet veel te doen 
En houd van het gezin 
Hij kreeg een zusje 
En klierde niet meer  
Hij kreeg zakgeld 
En hij wou niet meer dood 
 
Ik hoop dat jullie het leuk vinden en misschien nog eens gebruiken  
 
Met vriendelijk groet de 11 jarige Yamina el Gaad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
*     *     *     *     * 
 
01-01-2004 
Tina  
Gelrode (Belgium)  
 
Annelies, Jorunn en Nathalie, 
Ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar! Veel succes in 2004!!! 
Tina 
 
*     *     *     *     * 
 
01-01-2004 
karolien  



vilvoorde (Belgium)  
 
hartelijke dank Fred! 
 
*     *     *     *     * 
 


