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Rebecca Ferguson - Lady Sings The Blues (2015)

  

    1  Get Happy  2:49  2  Fine And Mellow  2:36  3  Embraceable You  3:36  4  That Ole Devil
Called Love  3:06  5  Blue Moon  2:50  6  I Thought About You  3:03  7  Summertime  2:50  8 
I'll Never Smile Again  3:21  9  Lover Man (Oh Where Can You Be)  3:18  10  All Of Me  2:39 
11  God Bless The Child  3:33  12  What Is This Thing Called Love  2:38  13  Stormy Weather 
3:12  14  Lady Sings The Blues  3:36  15  Willow Weep For Me  2:38  16  Don't Explain  3:52 
17  My Man  3:34    

 

  

Still the best voice to have come out of a Simon Cowell talent contest, former X Factor 2010
runner up Rebecca Ferguson has a rich, tender, soulful tone, a kind of lived-in essence that
oscillates precariously between happiness and sadness. It is a quality familiar in the work of
tragic jazz legend Billie Holiday, whose centenary is celebrated this year.

  

Lady Sings The Blues is a more or less straight run through some Holiday classics (including
God Bless This Child, Lover Man, and of course, Lady Sings the Blues), freshened up only by
the depth of the contemporary recording sound and the particular personality of Ferguson’s first
class vocals. The instrumentation is traditional jazz pop, emphasising piano and horns, with
orchestras adding an extra glaze of faux sophistication. These songs are so familiar that no one
ever really need record them again and yet the American songbook has become a standard
fixture in middle of the road pop careers precisely because this perfect alignment of melody,
lyric and emotion works every time.

  

Ferguson is never overwhelmed or in awe, singing with rhythmic sass and feeling. A lean,
propulsive reconfiguration of What Is This Thing Called Love offers a brief glimpse at a much
bolder album that could have been made with these songs and this voice. --- Neil McCormick,
telegraph.co.uk
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As the weather is slowly (very slowly) getting warmer, and the days are getting longer, and
balmy, lazy afternoons are once again in sight, what better way to chill out and melt into
relaxation than by listening to the languid, soothing tones of Rebecca Ferguson? Her brand-new
album is called Lady Sings the Blues, and is a fitting tribute to the legendary era of Swing and
Jazz. The influences of Aretha Franklin, Billie Holiday, and Amy Winehouse are clear, although
Rebecca’s distinctive tone manages to leave her own individual stamp on the songs.

  

The tracks themselves vary in tone within the genre: from the upbeat and joyful ‘Get Happy’ (if
you deny clicking your fingers along to that one then I don’t believe you), to the melancholic yet
romantic ‘Embraceable You’. My personal favourites of the album are ‘That Old Devil Called
Love’ and the wonderful ‘Summertime’, both classic songs that Rebecca does sweet justice to.
If you have a penchant for the old-era vintage swing blues, then this collection is the ideal
soundtrack to your afternoon of lazing in an armchair or snuggling up with that special
someone. The perfect accompaniment to a smooth red wine, or a glass of G&T with cucumber.
--- Eleanor Goodman, insanityradio.com

  

 

  

 

  

O tym, że program „X-Factor” przynosi krótkotrwałą popularność, przekonał się już prawie
każdy jego uczestnik. Na początku wielka sława, pierwsza płyta szybko trafiająca do rąk fanów,
odnoszące sukcesy single. I tak do czasu kolejnej edycji. Pojawiają się nowe twarze i poprzedni
uczestnicy odchodzą w niepamięć. Przykłady można mnożyć i mnożyć. Pięć minut minęło już
jakiś czas temu Rebece Ferguson. Co ciekawe artystka dopiero teraz rozwinęła skrzydła i
nagrała płytę, którą powinna zaserwować nam już dawno.

  

Ten album nie mógł być komercyjnym sukcesem. Po przystępnym, ale mało odkrywczym czy
nawet nudnym „Freedom” wokalistka postanowiła wybrać trudną drogę i nagrać płytę z góry
skreśloną przez mainstreamowe środowisko. Tytuł „Lady Sings the Blues” wiele nam mówi.
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Lata temu krążek o takiej nazwie wydała legendarna Billie Holiday. Album Rebeki nie jest jego
wierną kopią, choć składa się w całości z kompozycji, które towarzyszą nam od dekad.
Pochodzą one nie tylko ze zbiorów Holiday, ale wykonywane były wcześniej przez takich
artystów jak Ruth Etting, Tommy Dorsey czy Cole Porter.

  

Rebecca Ferguson w studiu nagraniowym spotkała się z całą orkiestrą. Nie oszczędzała na
aranżach, przez co te jazzowe utwory robią wrażenie, jakby faktycznie nagrane przez nią
zostały parę dekad temu. Instrumentarium jest mocnym atutem tego albumu.

  

Piosenki zawarte na „Lady Sings the Blues” (a jest ich na standardzie, co dzisiaj niespotykane,
aż siedemnaście) podzielić mogę na utwory znakomite i bardzo dobre. Najlepszym
reprezentantem pierwszej grupy jest „God Bless the Child”, jazzująca, przejmująca kompozycja.
Do grona moich ulubionych nagrań należą także swingujące, zachęcające do tańca piosenki:
pozytywne „Get Happy”, urocze „All of Me” oraz „What Is This Thing Called Love”. Nie potrafię
także przejść obojętnie obok spokojnych, eleganckich kompozycji w stylu „I Thought About
You”; nieco ponurego „Stormy Weather”; brzmiącego najbardziej wiekowo „Lady Sings the
Blues” czy prostego, cichego „Don’t Explain”. Bardzo dobrze oceniam natomiast takie utwory
jak kołyszące „Willow Weep For Me”, szybsze „My Man”, orkiestrowe „Embraceable You” i „The
Ole Devil Called Love”.

  

„Lady Sings the Blues” zwyczajnie zachwyca. Niewiele jest dziś osób, które potrafią odnaleźć
się w takiej stylistyce. Ale gdy ktoś taki jak Rebecca się za to zabiera, nie może się nie udać.
Artystka zaplusowała nie tylko głosem, ale przede wszystkim wyczuciem i podejściem do
jazzowej estetyki. Ferguson to kobieta z klasą. Śmiertelnie się obrażę, gdy zniechęcona
brakiem komercyjnego sukcesu sięgnie po płytkie, popowe numery. Ona jest stworzona do
nagrywania jazzowych klasyków, dlatego też już teraz marzę o następcy „Lady Sings the
Blues”. --- Zuzanna Janicka, the-rockferry.blog.onet.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire uloz.to cloudmailru uptobox ge.tt
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https://yadi.sk/d/uMXTwRI-3HGjYY
https://www.4shared.com/zip/uxh4xxOXca/RbccFrgsn-LSTB15.html
https://mega.nz/#!qsUXkQgR!KAwW7y7uYQyD2pa3vvrWvYt89wJw5fpXxU34K7wZwzA
http://www.mediafire.com/file/yp1b1pu89fclmwu/RbccFrgsn-LSTB15.zip
https://ulozto.net/!Gnr0LZaTZrvp/rbccfrgsn-lstb15-zip
https://cloud.mail.ru/public/8ZUE/3pypyG8K6
http://uptobox.com/4pjya7b7z9gu
http://www.ge.tt/4tTEYoj2
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