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LAB 10043 • LANÇAMENTO: MARÇO/2011 
TRACK LISTING: 

 
01. CIGARETTES IN THEATRE 
02. COME BACK HOME 
03. UNDERCOVER MARTYN 
04. DO YOU WANT IT ALL? 
05. THIS IS THE LIFE 
06. SOMETHING GOOD CAN WORK 
07. I CAN TALK 
08. WHAT YOU KNOW 
09. EAT THAT UP, IT’S GOOD FOR YOU 
10. YOU’RE NOT STUBBORN 
 
BÔNUS (edição brasileira) 

11. KIDS 
12. UNDERCOVER MARTYN (PASSION PIT REMIX) 
13. WHAT YOU KNOW (CASSIAN REMIX) 
14. SOMETHING GOOD CAN WORK (THE TWELVES REMIX)

Tourist History é o álbum de estreia do trio irlandês 
Two Door Cinema Club formado em 2007 por Sam 
Halliday (guitarra), Alex Trimble (vocal) e Kevin Baird 
(baixo), que emergiu da cena indie para o mundo com 
seu electropop contagiante, no frescor de seus vinte e 
poucos anos. Em 2009 a banda lançou seu primeiro 
single, Something Good Can Work, e uma legião de fãs 
foi criada quase que instantaneamente.  

Tourist History foi lançado em 2010 e generalizou a 
histeria em torno da banda, fazendo com que suas 
músicas fizessem sucesso nas pistas de dança e em 
trilhas de games e campanhas publicitárias. Com alma 
essencialmente pop, beats deliciosos e sintetizadores 
certeiros, o disco é extremamente coeso e repleto de 
hits instantâneos e ensolarados como “Something 
Good Can Work”, “I Can Talk” e “What You Know”. 
Embora gravadas em Londres, as faixas foram todas 
mixadas em Paris por Philippe Zdar (Phoenix, 
Chromeo, etc.) 

As influências vêm desde Death Cab For Cutie, 
Architecture In Helsinki, Bloc Party até Modest 
Mouse. Chegaram a abrir shows para Phoenix, e 
fizeram parte do line up dos maiores festivais da 
Europa, como Glastonbury e T In The Park.  

O TDCC começou 2011 com o pé direito, fazendo 
shows lotados no Brasil no M/E/C/A/Festival e no 
Circo Voador (RJ), e já confirmados na edição 2011 do 
Coachella.  

O clipe de “What You Know” foi lançado em 
Janeiro de 2011. 

 
“Sim, eles podem parecer como uma banda que 

roubaria seus livros e não sua namorada, mas isto faz 
com que a gente goste ainda mais deles.” NME 

 
“...suas composições acima da média os colocam entre 

as melhores bandas surgidas no Reino Unido nos 
últimos anos.” BBC Music 

 
“Seu álbum de estreia é melhor do que qualquer 

comparação com bandas como Bloc Party e Death Cab 
For Cutie.” Uncut 

 
“...é uma mistura gostosa de ingredientes que resulta 

em um som que serve tanto para pubs como para 
pistas de dança.” Sputnikmusic 

 
“Two Door Cinema Club faz ‘micareta indie’ em 

Festival.” Folha de São Paulo 
 

“Sensacional é pouco. O ano do TTCC começou quando 
foram listados, numa eleição da BBC, entre os artista 

que formavam ‘o som de 2010’.” O Globo 
 

“O primeiro disco do trio, ‘Tourist history’, foi lançado 
em 2010 e arrancou elogios da crítica.” G1 

 

 

 
artista: Two Door Cinema Club 

álbum: Tourist History 
preço médio: R$ 24,90  

selo: Lab 344  
(sob licença de Glassnote) 


