Tribeca

Tribeca är det mest innovativa bandet i
Sverige år 2002! Vi påstår det.
Inget annat band på den svenska scenen
blandar lika inspirerat old school synthar,
gitarrer och nytänkande produktion som
Tribeca. De gör det dessutom på sitt
debutalbum.
Själva säger de att de inte lyssnar så mycket
på musik men vid svaga tillfällen nämns
band som Kraftwerk, Grandaddy och New
Order.
Första singeln från albumet är »teenage«.
En hyllning till tonåringars konsekventa
och stenhårda sätt att hantera ett
söndertrampat hjärta. En låt som visar att
det inte är några som helst problem att göra
okomplicerad pop som funkar lika bra på
klubb som hemma.
Tribeca är framförallt Claes Björklund och
Lasse Lindh. Det är andra gången de
samarbetar, senast var det på Lasse Lindhs
kritikerrosade album »you wake up at sea
tac«.
På »kate -97« har dom tagit steget fullt ut.
Tribeca och »kate -97« är 2002.

Tribeca is the most innovative band in
Sweden! An unlike blend of old school
electronic instruments, guitars and
cutting edge production. All done on
their debut album.
They say they don't listen that much to
music, but if you put them under pressure
they might name bands like Kraftwerk,
Grandaddy and New Order as possible
influences.
The first single from the album is
»teenage«. A tribute to teenagers'
consequent and rock hard way of dealing
with a broken heart. This song proves
that Tribeca are capable of writing direct
pop songs suiting the listening sofa at
home as well as the club floors.
This is the second time Lasse Lindh and
Claes Björklund team up together. Last
time they left the studio with the highly
acclaimed Lasse Lindh album »you wake
up at sea tac«.
With »kate -97« they push the limits a
bit further. Tribeca och »kate -97« is
2002.

Tribeca
»kate -97«
01. the sun always shines on tv
02. teenage
03. kate -97
04. combat
05. jumpstart
06. virus
07. happy new year
08. forever young
09. 3:45
10. off
11. a night like this
12. stakeout
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