
Over Undone (release oktober 2019) 
‘Undone’ is het vierde album van ons duo The Lasses, en is een collectie van liedjes die allemaal op 
hun eigen manier heel belangrijk zijn voor ons. De rode draad is je kompas verliezen en proberen de 
juiste richting weer te vinden. Drie nummers schreven we zelf, drie zijn traditionals, en de overige 
nummers behoren tot het gezamenlijke folkrepertoire van muzikanten over de hele wereld – of 
zouden dat volgens ons moeten doen. 

In de zeven jaar van ons bestaan maakten we twee zelfgeproduceerde albums en één live-
album. Voor dit nieuwe album met liedjes die ons zo na aan het hart liggen, besloten we voor het eerst 
een producer in de arm te nemen. We vonden de perfecte persoon in Janos Koolen (Frédérique Spigt, 
Steam Power). Janos begrijpt onze muziek, en zijn studio op het platteland bij Arnhem leek ons de 
aangewezen plek om deze intieme liedjes op te nemen. We kennen Janos van de Ierse sessie in 
muziekcafé Mulligans in Amsterdam, waar wij ook elkaar leerden kennen; de geboorteplaats van The 
Lasses. Tijdens de opnames hielp Janos ons de sfeer van de sessie in Mulligans te imiteren door de 
microfoons zo op te stellen dat we elkaar konden zien en alles tegelijkertijd konden spelen en zingen. 
Het geluid op ‘Undone’ komt voornamelijk van één microfoon, opgesteld in het midden van de ruimte, 
zodat je tijdens het luisteren hopelijk het gevoel krijgt dat je erbij bent, dat we dit voor jou zingen. 
 De arrangementen op dit album zijn van ons, van Janos en van nog drie geweldige 
muzikanten: Morris Kliphuis, Auke Hofstra en Mirte de Graaff. Morris kenden we van zijn jazztrio 
Kapok. Met Auke en Mirte spelen we regelmatig op de sessie in Mulligans. Ook Janos zelf nam een 
aantal partijen voor zijn rekening. We zijn ontzettend blij met de bijdrages van deze fantastische 
muzikanten! De volledige line-up: Zang, akoestische gitaar en bodhrán door Margot Merah en 
Sophie Janna. Viool door Mirte de Graaff (4, 8), akoestische gitaar door Auke Hofstra (2), hoorn 
door Morris Kliphuis (2, 12). Overige instrumenten door Janos Koolen (elektrische gitaar op 5, 7, 8, 
11; mandoline op 4; dobro en basgitaar op 8; akoestische gitaar op 10; piano op 3)  
 
Over The Lasses 
Voordat ze een woord hadden gewisseld zongen ze al samen, op een Ierse sessie in muziekcafé 
Mulligans in Amsterdam. Inmiddels touren Sophie Janna en Margot Merah de hele wereld over met 
geweldige folkballades uit de Schotse, Ierse en Amerikaanse folktradities en intieme eigen liedjes. Hun 
sterke harmonieën, ongedwongen stemgeluid en interessante repertoire maakt The Lasses een 
veelgevraagd duo in de internationale folkscene. Zo stonden ze de afgelopen jaren op podia in 
Nederland, België, Duitsland, Schotland, Engeland, Amerika, Canada, en Japan. Het liefst zingen ze 
onversterkt op kleine podia in kerkjes, huiskamers of folkclubs, maar ook op een festivalpodium 
weten ze het publiek voor zich te winnen met hun charmante podiumpresentatie. Centraal staat altijd 
de samenzang waarbij de stemmen elkaar perfect aanvullen en versterken. In 2019 verschijnt hun 
vierde album ‘Undone’.  
 
Discografie: The Lasses (2012), Daughters (2015), Live at de Parel van Zuilen (2017), Undone (2019) 
 
Artwork voor ‘Undone’  

 
 
 
 
 

Links: 
website  https://www.thelasses.nl/ (meer foto’s via https://thelasses.nl/gallery/) 
facebook https://www.facebook.com/TheLasses/ 
spotify  https://play.spotify.com/artist/0dlry5auUq3cthJIdRiCVb 
bandcamp https://thelasses.bandcamp.com/ 
youtube  https://tinyurl.com/y3wd9j49 
email  mailthelasses@gmail.com 

Foto 1 ~ download via 
https://tinyurl.com/y5gelce7 

Foto 2 ~ download via 
https://tinyurl.com/yypdtq8j 

Album cover ~ download via 
https://tinyurl.com/yxeam2fq 


