Bus Stop Dreams – ”Don't Forget to Breathe” - från hönshuset ut i vida världen
Den 8:e september förra året släppte duon Bus Stop Dreams två låtar på debutsingeln ”The Kiss”, med Jan
Johansen respektive Pär Enqvist som sångare. När de nu släpper debutalbumet ”Don't Forget to Breathe”
den 6:e november så har det utvecklats till ett internationellt samarbetsprojekt med 7 sångare och 6
låtskrivare från Sverige, Tyskland och Kanada.
Några låtar som inte passade in var det som startade allt. En höstdag 2009 satt Lasse Thomasson i det
ombyggda hönshuset i Älta och studerade kvarlåtenskapen efter två avslutade bandprojekt. Tanken på
sångerna som aldrig hittade sitt rätta hem jagade fram ny kreativitet och nya arrangemang. Han
kontaktade sin kollega Pär Berglund i musikbolaget Blindmen för att hitta sångare. Magkänslan efter det
första mötet med de nya inspelningarna födde energin till visionen för Bus Stop Dreams: musik med värme
och närhet, sångare valda efter vad varje låt kräver, att vara sig själva som de människor mitt i livet som de
faktiskt är och med det en ständigt pågående dialog med lyssnarna.
Tre singlar senare och ett drygt år i kontakt med en stadigt växande internationell publik kommer
debutalbumet ”Don't Forget to Breathe” ut. Tio låtar som andas soft klassisk rock med country-känsla,
men där även vackra pop-melodier och dystopiska gruppkramar har fått plats.
Bus Stop Dreams skapades 2010 av duon Lasse Thomasson (Strangers In Wonderland, Tugga Terrier) och
Pär Berglund (Blindmen) och involverar även deltidsmedlemmarna Sonja Hewer (Tyskland, Sonic Season,
SoLexx) , Jan Johansen, Pär Enqvist, Ulla Wrethagen (Urban Turban, Tugga Terrier), Jenny Fall (Catch the
Fall), Andreas Lundgren (Geary, Lundgren) och Tobbe Möller. Till låtskrivandet bidrar även Fredrik Muskos
(Chuck Dread, Dead Frog Records, Manifest), Piper McKinnon (Kanada) samt författaren Niklas Aurgrunn
(Kackerlacka, Fallens Dagar, Eulalia Stjärnvind). Omslagsbilden är skapad av konstnären Linnea Strid.
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