Juwon Simmons släpper nytt album!
Efter fyra år gör den Göteborgsbaserade hiphopartisten Juwon Simmons comeback med
"Talking To A Friend”, producerad av bland annat JW. I detta album hyllar han staden
Göteborg som han kallar sin andra kärlek.
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GöTEBORG, Sweden - May 1, 2018 - PRLog -- "Talking To A Friend" är det fjärde projektet efter "The Ring
of Blue Fire" producerad av bland annat producenten JW, även han baserad i Göteborg. I detta album hyllar han
staden Göteborg som han kallar sin andra kärlek, de reflektioner vi har kring livet och de drömmar vi har och ser
hos andra människor i vår omgivning.
Juwon Simmons, ursprungligen från Kamerun, är en musikartist, författare och spoken-word artist baserad i
Göteborg sedan flera år tillbaka. Efter att ha tagit en paus från musiken ämnar hans senaste album "Talking To A
Friend" att fånga de erfarenheter både han själv och de människor runtomkring honom upplevt när de utvecklas i
strävan efter att uppnå sina mål. Att gå från att ha förlorat sin passion till att finna ny entusiasm och göra vad
som krävs för att nå sina ambitioner.
Albumet är också en hyllning till en utav hans nära vänner som omkom i en bilolycka och de frågor om
prioriteringar i livet som uppstod i samband med att tvingas gå igenom en sådan livsomvälvande händelse. De
stunder som de delat tillsammans, det som förblev osagt under deras vänskap, alla de drömmar som aldrig slog
in och hur man kan finna hopp i en sådan mörk tid. Med en ärlig och djup ton i albumet, levererar Juwon
Simmons ännu en gång musik som många kan relatera till.
I Juwon's egna ord '' It is a celebration of people, acknowledging the struggles and emotions we share and have
in common even when we're on opposite sides of the line.''
Spotify: https://open.spotify.com/album/1jwZ537saWMiqoARkbxPu5
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