Om Lasse Axelsson
En halvmiljon sångare
I över 35 år har Lasse lett sång. Cirka en halvmiljon har sjungit ut under Lasses ledning.
Kungligheter
Lasse har delat scen med Nelson Mandela och Dalai Lama. Och vid flertal tillfällen sjungit för svenska
kungahuset. Drottning Silvia är en av många som deltagit i en workshop ledd av Lasse.
Artister
Lasse har samarbetat med stora delar av den svenska artisteliten. Carola, Tomas Ledin, Lisa Nilsson,
Jerry Williams, Sarah Dawn Finer, Danny Saucedo har haft återkommande samarbeten med Lasse.
Polarpristagare
I samband med hyllningen till Polarprisvinnarna; Paul Simon och Sting, har Lasses ensemble
LAcoeur funnits med på scen
Företag
Lasse har haft workshop med företag som Swedbank, SEB, Telia, Ericsson, Länsförsäkringar, Vingresor,
Järnhusen, ICA, Lantmännen, Karolinska Sjukhuset m.fl
"Under 5 år har jag samarbetat nära med Lasse genom bankens stora satsning "Toner för
Miljoner". Vi har också använt oss av Lasses förmåga att få nybörjare att sjunga ut. Med
mindre grupper och på stora kick offs. Jag rekommenderar honom varmt."
Claes Fagerström Bitr. Marknadschef Swedbank

Gospel
Lasse omnämns ofta som Mr Gospel. Under 27 år har Lasse varit ”verksamhetsansvarig i Svenska
Gospelverkstaden/Stockholm Gospelkör Festival. Under drygt 30 år var han ledare för Credokören.
TV
Under två säsonger ledde Lasse SVT:s serie ”Sing The Gospel”, Han har medverkat i Idrottsgalan,
Fotbollsgalan, Rockbjörnen, Toner för Miljonergalan…
CD
Lasse har arrangerat låtar till bl.a. Tomas Ledin, Lisa Nilsson och Jerry Williams. Han har skrivit flera
sånger som Carola sjungit in. Ett 40-tal låtar skrivna av Lasse finner du på olika CD:s. Han har också
spelat in flera CD:s med företag där medarbetarna utgör kören.
Fotbollslandslaget
Lasse har vid flera tillfällen tränat Svenska Fotbollslandslaget herrar i sång.
"Att sjunga tillsammans med Lasse var en härlig upplevelse för Landslaget. Det blev ingen
engångsföreteelse utan ett fortsatt samarbete. Vi hoppas att många fler får ta del av hans
kunnande och entusiasm."
Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck, Förbundskaptener
LAcouer
Lasse tar gärna med sig sin kör ”LAcoeur” när en kick off avslutas med middagsunderhållning.
"Fantastisk underhållning. Proffsigt, musikaliskt och en riktig stämningshöjare"
Bo Raattamaa, VD, GS1 Sweden
Länkar
Lasse Lagerbäcks sommarprat om första mötet med Lasse http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/216127?programid=2071
Tomas Ledin tillsammans med Lasse i Konserthuset https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84359240&x-ytts=1421782837&v=toGeCOSsbjs#t=12

Carola sjunger Pride med 4000 körsångare och Lasse som en av dirigenterna i Globen
https://www.youtube.com/watch?v=YMIRCwVhd7k

Danny sjunger med Lasses kör LAcoeur i samband med att Kungen 40 år på tronen
https://www.youtube.com/watch?v=Ckt9EH019ss

