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Lasse Lindh är tillbaka med den skiva han 
själv anser borde varit hans debut. På "you 
wake up at sea tac" har han lagt modersmålet 
åt sidan och samlat 10 nerviga poplåtar som 
för tankarna till band som Coldplay och 
Travis. 
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Hösten 1998 debuterade han med skivan 
"bra". Ifrån den plockade man singlarna "i en 
anna flicka", "jag vill vara som du" och "hon 
är bättre" Alla tillhörde dom de mest spelade 
svenskspåkiga låtarna på P3 och videon till    
"jag vill vara som du" nådde A-rotation både 
på MTV  och  Z-TV.

Första singel ut från "you wake up at sea tac" 
blir låten "bruised" med releasedatum den 27 
januari med videon veckan därpå. Albumet 
släpps  den  26  febuari.

Lasse Lindh is back with an album he feels 
should have been his debut. On "you wake up 
at sea tac" he´s put his native tongue aside 
and written 10 intense popsongs, reminiscent 
of  bands  like  Coldplay  and  Travis. 

His debut came out in the autumn of 1998.    
It was the album “bra”. Three singles were 
released from that album; “i en annan flicka, 
“jag vill vara som du” and “hon är bättre”.    
All of them were among the most played 
songs in the Swedish language on P3 
(Sweden’s biggest radio channel) and the 
video for ”jag vill vara som du” was at          
A-rotation  on  both  MTV  and  Z-TV.

The first single from the new album is the 
song ”bruised”. It’s being released the 29th of 
January in Scandinavia and the video will be 
out the week after. The album will be released 
the 26th of February.


