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Simply Red - Big Love (2015)

01. Shine On (3:12) 02. Daydreaming (3:37) 03. Big Love (4:10) 04. The Ghost Of Love
(3:15) 05. Dad (3:55) 06. Love Wonders (3:55) 07. Love Gave Me More (3:17) 08. Tight
Tones (3:35) 09. WORU (4:13) 10. Coming Home (2:53) 11. The Old Man and the Beer (2:53)
12. Each Day (4:17) 13. Shine On (Max Bidda Radio Mix) (Max Bidda Radio Mix) (3:11)
Mick Hucknall – vocals Kenji Suuki – guitar Steve Lewinson - bass Ian Kirkham – saxophone
Kevin Robinson – trumpet, flute Dave Clayton – keyboards Ronnie Roth - drums

It’s been three decades since Simply Red’s debut, and Mick Hucknall has admitted their 11th
album may be their last. With this in mind, a wizened nostalgia hangs above this blue-eyed soul
– the songs are smooth and sentimental, like easy-listening epitaphs. Wistful laments are
nothing new for the group, and their unbridled sincerity remains consistent. But on Big Love
these emotions sound abrupt. From Love Wonders to Love Gave Me More and the title track,
there’s not a wealth of imagination at play – although Dad, a tribute to Hucknall’s late father, has
a boyishly endearing simplicity. Hucknall’s voice, so full of warmth and tenderness, sounds
naturally ravaged by the years – not quite a death growl, but certainly up against some strain.
Thankfully, however, the famed lothario’s libido still lurks amid the schmaltz: “All the feeling’s so
right,” he sings on the steamy, funk-lite Tight Tones, “on this hot horny night.” --theguardian.com

Najpierw była informacja o reaktywacji z okazji 30-lecia istnienia. Później pojawił się news, z
którego fani Simply Red ucieszyli się chyba jeszcze bardziej - grupa nagrała nowy album
studyjny. Wydawnictwo "Big Love" promuje żywy i zmysłowy, silnie inspirowany funkiem i
soulem z lat '70 singiel "Shine On", przypominający największe hity Simply Red z lat 90.
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Jak wyjaśnia Mick Hucknall, krótko po tym, jak narodził się pomysł tournée z okazji 30-lecia,
zaczął on myśleć o tym, aby spróbować nagrać nowe piosenki. "Zastanawiałem się, jak dziś
moglibyśmy zabrzmieć i niedługo później zacząłem pisać" - wyjaśnia. A jak zaczął, wyszedł z
tego materiał na album "Big Love". Wyjątkowy, bo pierwszy od 20 lat, na którym znalazły się
wyłącznie utwory Simply Red, bez żadnego coveru. Produkcją płyty zajął się Andy Wright.

Mick przyznaje dziś, że poprzednia płyta Simply Red, "Stay" z 2007 roku, była próbą odejścia
od charakterystycznego brzmienia grupy. "Wtedy uciekałem od zespołu. Dziś cieszy mnie to, że
jesteśmy uważani za zespół soulowy złożony z białych muzyków. Nasze brzmienie jest
rozpoznawalne" - nie bez racji twierdzi lider zespołu. --- magazyngitarzysta.pl
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