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Tiger Baby i lesbisk reality-serie 
Det amerikanske produktion-selskab Showtime bruger flere af københavnske Tiger 
Babys sange i den nye reality-serie ’The Real L word’. 

Den danske synthpop-trio Tiger Baby er blevet ret så populær hos Showtime-producerne bag 
reality-serien ’The real L word’ i USA. I hvert fald har de anvendt flere af bandets numre i 
spritnye afsnit af seriens anden sæson, som netop har haft præmiere på amerikansk tv.  

’The Real L Word’ er et reality spin off på tv-serien ’The L word’ og følger en gruppe lesbiske i 
L.A. Producenten Showtime står desuden bag populære serier som Californication, Dexter og 
Weeds  

De anvendte numre ’Sweetheart’ og ’Girlfriend’ er begge singler fra Tiger Babys to forrige 
album ’Lost in You’ og ’Noise Around Me’.  

Gruppen er netop nu aktuel med den nye single ’Crystal Ball’ fra det kommende album ’Open 
Windows Open Hills’ (Gunhero Music/VME), der udkommer 29. August, og det lader til at 
flere af Tiger Babys numre snart vil ’tone’ frem på Showtimes sendeflade. For producenterne 
har netop bedt om tilladelse til at anvende mere af gruppens repertoire som tv-musik. 

’Sweetheart’, der tidligere har været ’Ugens Uundgåelig’ på P3, kan lige nu streames og 
downloades direkte via Showtimes hjemmeside.  

http://www.sho.com/site/reallword/episodes.sho?episodeid=137556& 

Om Tiger Baby 
 
Består af Benjamin Teglbjærg (programmering, guitar og synths), Nikolaj Gregersen 
(programmering, guitar og synths) og Pernille Pang (vokal og tekst) 
 
Blev dannet i 1999 af Benjamin Teglbjærg og Nikolaj Tarp Gregersen, efter de forlod indie-
støjpop-gruppen Polytone. 
 
Har udgivet to album, Lost in You (2004) og Noise Around Me (2006) i Danmark, Tyskland, 
Japan, Indonesien og USA. 
 
Er blevet et stort indiehit blandt indonesiske teenagere efter en placering i toppen af den 
indonesiske radiostation Pramborfms hitliste med nummeret ’Sweetheart’. Sangen ’Chinese 
Fairytale’ var desuden med på den MTV-nominerede indonesiske film ’Catatan Akhir Sekolah’ 
 
Har været Ugens Uundgåelige på P3 med hittet ’Sweetheart’. 
 
Mere info via www.tigerbaby.dk eller Gunhero Music Tlf.: 3172 1173 
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