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Albin Lee Meldau på stor Sverigeturné 
Albin Lee Meldau är göteborgaren med den själfulla rösten som tar svenska folket med storm i årets ”Så 
mycket bättre”. Med unika tolkningar och en otrolig röst har han snabbt kommit att bli årets mest 
intressanta artist. Nu beger sig Albin Lee Meldau ut på en åtta datum lång turné där han besöker Malmö, 
Kalmar, Linköping, Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Gävle. 
 
Biljetterna släpps 16 november 10:00 via fkpscorpio.se. 
 
Även om Albin Lee Meldau fram tills nu har varit något av en doldis för den svenska publiken, har han länge varit 
internationellt hypad. Då Albin 2016 släppte debutsingeln ”Lou Lou” gick han snabbt från noll till 18 miljoner 
Spotifystreams. Singeln ”Lou Lou” och den från början egenutgivna EP:n ”Lovers” slog ner som en blixt från 
klarblå himmel 2016. Kategorin soul möter pop hade fått en helt ny referenspunkt och det dröjde inte länge innan 
Albin Lee Meldau jämfördes med storheter som Sam Smith och James Blake. Förra året kom den hyllade 
uppföljar-EP:n ”Bloodshots”, som ytterligare cementerade Albins ställning som en av landets mest intressanta och 
imponerande artister. 
 
Sedan dess har Albin släppt sin första fullängdare. På albumet ”About You” har han samarbetat med producenter 
och låtskrivare i absolut världsklass. Och resultatet blev en helgjuten debut, som vi kommer att återvända till 
under en lång tid framöver. 
 
Idag är Albin Lee högaktuell i ”Så mycket bättre” med bland annat hans fantastiska ”Spela min favoritvals”, där 
han tolkar Louise Hoffsten. I februari åker han på Sverigeturné. 
 
TURNÉPLAN: 
15 feb: Babel, Malmö 
16 feb: Glas, Kalmar 
17 feb: Konsert & Kongress, Linköping 
22 feb: The Tivoli, Helsingborg 
23 feb: Trädgår´n, Göteborg 
1 mars: Vasateatern, Stockholm 
2 mars: Katalin, Uppsala 
9 mars: Gävle Konserthus, Gävle 


