Family Feelings
"Världsklass" - Piteå-Tidningen Betyg: 5/5
”Det är ett kontrastrikt och högklassigt mästerverk” - Länstidningen Betyg: 5/5
´"Det här kan vara den bästa musik som kommit från Sundsvall – det är utan tvekan det bästa
Lars Bygdén gjort." - Dagbladet Betyg: 5/5
"Det är så sorgset vackert att man vill gråta." - Norra Västerbotten Betyg: 4/5
"Bygdéns starkaste stund hittills är ett faktum" - Kristiansdagsbladet Betyg: 4/5
”CT-scan” är en av de mest privata och bästa rocksånger jag har hört i år.” -DN
…” Family feelings ger ändå en välbehövlig paus från singer/songwriter-skivor gjorda av
musiker som önskar att de vore ledsna på riktigt och vars enda fokus är olycklig kärlek” SvD
”Musikaliskt är det finstämt och dynamiskt med mer folkton än tidigare, bland annat tack
vare Martin Hederos och Stefan Brisland-Ferner (Garmarna). ....
Family Feelings är en mörk platta med stark lyskraft toppat med Lars Bygdéns fantastiska
röst. Jag har älskat den sedan första gången jag hörde honom sjunga.” - Västerbottenskuriren
Betyg: 5/5

Trading Happiness for Songs
"Jag visste att Bygdén var bra, men så begåvad...vem kunde ana?"
"Den spruckna countryrocken kompletteras med sinnrika singer-songwriterbottnar och blommar ut i
de vackraste gråtattackerna på den här sidan Weeping Willows." – Per Bjurman, Aftonbladet Betyg:
4/5
"Titeln antyder ett förbund med djävulen, vilket möjligen förklarar albumets omfång och djup." –
Lennart Persson, Expressen Betyg 4/5
"Lätt med på årets tio i topp." – Folkbladet Betyg 5/5
“Dette er et særdeles bra album!” - MUSIQ (NO) Betyg: 6/6
"Det är avskalat och träffsäkert ackompanjerat av gitarr, piano, stråkar och Lars underbara röst." Länstidningen Betyg: 4/5
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"Alltså, glöm Neil Young, glöm The Band – nej, det var kanske att ta i, men det här är det soloalbum
vi hade anledning att hoppas på från Lars Bygdén." Värmlands Folkblad Betyg: 4/5

"De sorgmodiga låtarna på "Trading happiness for songs" är nämligen känslomässiga små mästerverk
där musik och text verkar i perfekt symbios." - Piteåtidningen Betyg: 4/5

" Trading Happiness For Songs är Bygdéns mästerverk som bär frukt av hans flera års sökande efter
rätt uttryck. Här har han hittat hem." - MI

This Road EP:
"Med denna EP som aptitretare finns det förhoppningar om en fullängdare som faktiskt kan vara hur
vacker som helst. Låt en av Sveriges mest klanderfritt klädda män gå i bräschen för att återupprätta
anseendet hos svensk country." - Revolver Betyg: 4/5

"Helhetsinntrykket er meget positivt. Et gjennomgående trekk i musikken på denne ep'en er at
Bygdéns særegne stemme kommer tydelig frem i sangene, det er fine melodier og velbalansert
produksjon. Jeg gleder meg til albumet og tror det kan bli en fin plate i høstmørket." - MUSIQ (Norge)
Betyg: 5/6

"En følelsesladet ballade som kryper helt ut i nakkehårene på deg; jeg har ikke tall på hvor mange
ganger den har gått på repeat de siste dagene. Mange." - RANABLAD (Norge) Betyg: 5/6

