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Simon: “Eigenlijk wonen we praktisch in onze studio, 
dus welkom in onze woonkamer.” Het tweetal heeft er 
duidelijk zin in en Simon vertelt graag over zijn eerste 
ontmoeting met Suzy. “In 2010 bracht ik mijn eerste 
album ThirtySix uit en tijdens de feestelijke albumpre-
sentatie was Suzy de host die avond. Ze maakte een 
verpletterende indruk op me. Ik ontdekte dat Suzy zelf 
ook liedjes schreef en ik zocht haar op om wat van 
haar materiaal te beluisteren. Het bleken zeer goede 
rock & roll liedjes te zijn die met een band gespeeld 
moesten worden en we besloten in 2012 de band Star-
lite te formeren. Eenmaal op het podium zag iedereen 
wat er tussen ons gebeurde, nog eerder dan wij. We 
werden plotsklaps verliefd op elkaar.”
Suzy: “Ik heb een folk-achtergrond, speelde mandoline 
en zong op dat moment in de band Trade en had nog 
nooit met een drummer gespeeld. Opeens stonden we 
als volledige band op het podium te improviseren en 
ik voelde exact waar Simon heen wilde, hij bleek mu-
zikaal een open boek te zijn voor mij. Ik begon tegen 
Simon te schreeuwen om hem op te zwepen want ik 
merkte dat er nog veel meer in hem zat, we voelden de 
spanning tussen ons. Die interactie, die verwevenheid 
met elkaar, het is de basis van het punt waar we nu 
staan. Ik schreeuw nog steeds tegen Simon trouwens 
want die spanning is nog steeds even sterk aanwezig. 
Wij waren helemaal niet bezig met wat anderen van 
ons vonden, wij gingen volledig op in de muziek en in 
elkaar. Die spanning was…… wooohooo!”

Fantastische combi
De uitgelaten Suzy is een uitermate vrolijke dame en 
niet alleen een onverschrokken motorcoureur maar ook 
een geweldige zangeres en songwriter. Ze studeert in 
vroegere jaren Media & Performance en sluit zich aan 
bij de folkrockers Megiddo, dat midden jaren negentig 
twee albums uitbrengt en uitgebreid tourt in het Brit-
se folkcircuit. Na haar stint met de band Trade begint 
ze groovend bas te spelen. Simon heeft ruim veertig 
jaar ervaring als muzikant en producer en in de vroege 
jaren negentig brengt Simon met Tim Wright & Little 
Brother het album Survival uit. Nadat de band zich op-
splitst maakt hij in 1994 deel uit van de The Disciples. 
Simon en Suzy vertellen vanuit hun volgepakte studio 
onderhoudend over hun muzikale verleden.
Simon: “Ik heb een andere achtergrond dan Suzy en 
begon in 1974 op mijn 16e met gitaarspelen en kon in 
dat fantastische muzikale tijdperk me tegoed doen aan 

bands uit de late jaren 
zestig en de nieuwe lich-
ting met Wishbone Ash, 
Led Zeppelin en Black 
Sabbath. Dat is de ba-
sis van mijn gitaarspel 
en dat kun je horen. Dat 
afgezet tegen de folk 
achtergrond van Suzi 
maakt deze fantastische 
combi.”
Suzy: “Ik ben altijd ver-
liefd geweest op mooie 
melodieën en folk en 
blues zitten daar vol mee. Maar voor mij is zoiets als 
genre niet relevant, wanneer ik iets hoor dan raakt het 
me of niet, dan vind ik het mooi of niet, dat gaat voor-
bij genres wat mij betreft. Ik leer nog steeds en probeer 
op verschillende manieren naar muziek te luisteren, 
wellicht kan muziek me dan ook op een andere manier 
raken. Muziek moet trouwens wel altijd dansbaar zijn, 
dat vind ik een belangrijk aspect, ik houd van dansen.” 

stroomversnelling
Nadat Suzy en Simon elkaars harten veroveren, geven 
ze elkaar het ja-woord op 12 mei 2014 in Inveraray, 
Schotland. Ze besluiten zich daarna over te geven aan 
hun roeping en op pad te gaan als toerende muzikan-
ten. Ze verhuizen naar Frankrijk en vervolgens naar 
Spanje.
Simon: “Toen we besloten om samen verder te gaan 
zijn we letterlijk weggerend van ons oude leven, op 
zoek naar een nieuw bestaan. We verkochten alles dat 
niets met muziek te maken had, inclusief onze flat, om 
van dat geld onze eigen vintage analoge semi-mobiele 
opnamestudio te kunnen kopen. In diezelfde periode 
kwam mijn tweede album The Knife uit en namen Suzy 
en ik ons eerste samen geschreven nummer op: Do 
You Want Me. Vanaf dat moment kwam alles in een 
stroomversnelling.”
Suzy: “Het was duidelijk dat we een album uit wilden 
brengen en gaven onszelf twee weken om een album 
te schrijven, een enorme uitdaging. We hebben allebei 
redelijk dezelfde muzikale voorkeur en de verschillen 
die er zijn vullen elkaar alleen maar aan. Op de mo-
menten dat we er niet uitkomen dan nemen we even 
afstand van het liedje en kijken we naar wat het nodig 
heeft. We zijn allebei gepassioneerde muzikanten maar 
we staan volledig in dienst van het liedje en het verhaal 
dat het moet vertellen. Vanaf het eerste moment zaten 
we er helemaal in en hebben keihard gewerkt. We heb-
ben geen minuut verspild en na die twee weken was 
het album Blueberry Pie geboren.”

tunnelvisie
Het kersverse duo heeft met medewerking van Steve 
Gibson op drums, Jonny Henderson op toetsen en Dan-
ny Boy Sánchez op mondharmonica, haast letterlijk ‘on 
the road’, een uiterst spannend debuutalbum weten te 
realiseren met frisse originele Britse rock uit de jaren 
zeventig en Britse blues, uitgebracht op hun eigen la-
bel: Supertone Records. Deze vereeuwiging van ener-
gie, spanning en synergie tussen het onafscheidelijke 
echtpaar wordt wereldwijd met lovende recensies ont-
vangen en Blueberry Pie wordt in 2017 genomineerd 
voor een European Blues Award.
Simon: “Ik wil altijd op de hoogte blijven van de techni-
sche aspecten van geluidsopname en daarom ben ik al 
sinds 1988 lid van de Audio Engineering Society. Met 

onze vintage apparatuur hebben we een geweldige 
sound weten te creëren. Wanneer je alles zelf doet, 
schrijven, spelen, mixen en produceren dan kun je last 
van tunnelvisie krijgen. Het is goed dat er dan iemand 
is die met andere oren naar de mix kan luisteren. Soms 
ben ik uren bezig met een mix en komt Suzy binnen 
met de vrolijke mededeling dat ze het toch niet zo 
mooi vindt. Ik luister op dat moment technisch en Suzy 
op gevoel. Dat zijn de momenten dat we even botsen 
maar het geeft ook ruimte voor nieuwe inzichten.”
Suzy: “Muziek kun je definiëren in verschillende stadia 
van emotie, ik luister met mijn ogen dicht en probeer 
te voelen wat het met me doet. Neemt het lied me mee 
op reis naar de plek die ik voor me zie en komen de 
woorden daarmee overeen, puur op instinct. Tussen 
iets voelen en iets niet voelen kan een miniem verschil 
zitten, het is er opeens. Maar het vinden van dat exacte 
moment is soms zoeken naar een speld in een hooi-
berg.”
Simon: “Met alle technische digitale snufjes van tegen-
woordig wordt er vaak veel te veel geprutst, je kunt 
alle mogelijkheden wel uitproberen maar wanneer iets 
goed is, is het goed. Ik heb hier een 48-kanaals mixta-
fel staan en wanneer ik alle faders naar beneden schuif 
is alles weg en begin ik gewoon van voren af aan, zo 
werk ik. The Beatles gebruikten maar vier tracks en is 
er ooit beter opgenomen muziek uitgebracht dan in de 
jaren zestig en zeventig? Al die bands deden het met 
wat er voorhanden was en daarop anticipeerden ze.”

altijd in beweging
Het stel dat met hun twee labradors Hummock en Bob-
by tourt in de ‘Van of Rock’, is de afgelopen zeven jaar 
ook zeven keer verhuisd. Simon en Suzy zijn heuse mu-
zikale nomaden. Vanaf deze kant van het kanaal ligt 
Europa voor de Starlite Campbell band volledig open.
Simon: “Wanneer je naar een nieuw land verhuist geeft 
dat altijd een fris gevoel, nieuwe mensen, nieuwe we-
gen en nieuwe culturen zijn inspirerend en verrijkend.”
Suzy: “Het is een echt geschenk dat we op deze manier 
allerlei nieuwe indrukken mogen opnemen. Je leert ook 
de dingen die je even zat was in je eigen land opnieuw 
te waarderen. Op het moment dat Simon en ik samen 
zijn, met onze twee labradors, voelen we ons thuis, 
waar dat ook mag zijn. Onze honden gaan overal mee 
naartoe, we nemen ze altijd mee op tour.”
Simon: “Brexit gaf de doorslag om naar Portugal te ver-
huizen maar het klimaat sprak ons natuurlijk ook aan 
en de bevolking is zeer gastvrij. We zitten dicht bij de 
luchthaven van Lissabon, dus we kunnen makkelijk Eu-
ropa in, we zijn altijd in beweging.”
Suzy: “Aan deze kant is er voor ons veel meer te halen, 
met onze bus kunnen we haast alle delen van Europa be-
reizen. Simon en ik hebben niet veel nodig, we leven in 
onze studio en voor de rest zijn we buiten of onderweg.”

Ware liefde regeert
Hij is een ervaren muzikant en muziekproducent die in de jaren ‘90 bij Island Records met Big 
Jim Sullivan en Derek Lawrence heeft gewerkt. Zij was ooit de ‘snelste vrouw’ op een 650cc 
motor toen ze deelnam aan de Isle of Man TT Ramsey Sprint. Hij is Simon Campbell en zij is 
Suzy Starlite, en op dat eiland in de Ierse Zee komen de twee elkaar voor het eerst tegen. De 
krachten die loskomen tussen de twee zou Sir. Isaac Newton als vierde wet van Newton heb-
ben vastgelegd. Een volledig nieuw krachtveld ontstaat wanneer het duo hun harten ineen laat 
smelten en samen de wijde wereld intrekt om de liefde voor het leven, voor elkaar en voor de 
muziek vast te leggen als de Starlite Campbell Band. 

Simon arriveert in 2007 op het eiland en Suzy twee jaar later, beiden niet wetend dat in de 
komende jaren hun leven volledig anders zal zijn. In hun studio in Portugal zit het vrolijke 
echtpaar tussen gitaren en geluidsapparatuur al ongeduldig te wachten op de eerste vraag van 
Dé Blueskrant.

the language oF curiosity
Als gevolg van de reislust van het tweetal is het re-
cente album The Language of Curiosity opgenomen 
in verschillende studio’s. In Valencia, Spanje, Thören, 
Duitsland, Samora Correia, Portugal en ten slotte in de 
legendarische Rockfield Studios in Monmouth, Wales, 
waar Queen onder meer Bohemian Rhapsody opnam, 
op slechts 20 mijl van Suzy’s geboorteplaats Ross-on-
Wye.
Suzy: “Ik waande me weer even in mijn kindertijd, het 
was een fijn gevoel. Helaas stond in de Rockfield Stu-
dio de beroemde glimmend witte Freddy Mercury vleu-
gel er niet. Maar Freddy zal ongetwijfeld ook op de 
Bösendorfer piano die er wel stond wat van zijn magie 
hebben achtergelaten.”
Simon: “Dit album is anders dan Blueberry Pie dat 
voornamelijk vanuit een bluesbasis is geschreven. The 
Language of Curiosity is meer een sixties, seventies 
blues-rock ding. Meer richting Fleetwood Mac, The 
Faces, Deep Purple en wat psychedelische klanken er 
tussenin. We hebben onze muziek een stap vooruitge-
holpen. Het is een verzameling verhalen over verschil-
lende facetten van het postmoderne leven in 2021. Het 
gaat over de werkende mens, houdingen ten opzichte 
van seks, liefde, milieu, sociale systemen, macht, geld 
en plezier, het is alsof je naar verschillende kanten van 
een Rubiks Cube kijkt.”
Suzy: “Het album reflecteert de tijd waar we allemaal 
door zijn gegaan maar we waren vastbesloten om er 
een vreugdevol album van te maken. Het is een album 
van deze tijd geworden met op de hoes een dansende 
dame, dansend na de opheffing van de lockdown.”

Focus 
Van vuige rock ‘n’ roll, tribal drums, donderende bas, 
doortrapte gitaarriffs, dronken echo’s van slide en 
lapsteel, smeltende melodieën en vocale harmonieën 
gecombineerd met ‘old school’ gitaarversterkers en 
analoge opname apparatuur, Starlite & Campbell heeft 
een heel Brits geluid. Het album is gemasterd door Jon 
Astley die heeft gewerkt met The Rolling Stones, Led 
Zeppelin, The Who, Paul McCartney, Eric Clapton, John 
Mayall, Debbie Harry en vele anderen. “Het was de kers 
op de taart”, zegt het echtpaar in koor.
Simon: “Britse gitaristen zoals Jeff Beck, Peter Green en 
Mike Bloomfield smeten hun geluid recht in je gezicht, 
rauw ongepolijst en keihard. Maar er zit zoveel ruimte 
in die muziek, kijk naar een band als Free, je hoort elke 
noot, elke zucht en toch komt het keihard bij je bin-
nen. In Nederland had je Focus met één van de meest 
ondergewaardeerde gitaristen uit die tijd, Jan Akker-

man. Het album Focus II werd gereproduceerd door 
producer Mike Vernon die met ook Peter Green werkte, 
een geweldig album. Jan Akkerman is geweldig.”
Suzy: “The Language of Curiosity is een écht Starlite 
Campbell album geworden, dit album kon allen uit ons 
komen, met onze sound. Het volgende album kan an-
ders zijn maar volledig Starlite Campbell.”

sparringpartner 
Het echtpaar is zichtbaar trots op het resultaat en staat 
op het punt het nieuwe album, dat op 5 november uit-
kwam, live ten gehore te brengen in Europa met de 
voltallige band.
Simon: “Onze vaste drummer is Steve Gibson speelde 
met Jack Bruce en Steve Farlow, we pikken hem altijd 
met de bus op van het vliegveld. Vaak is de ritmesectie 
van een band de meest stabiele factor in de band, niet 
alleen muzikaal, John Entwistle en Keith Moon, John 
Bonham en John Paul Jones noem ze maar op. Steve en 
Suzy staan voor mij ook in dat rijtje, het is een genot 
om met ze te spelen. Toetsenisten zijn moeilijker aan 
een band te binden, want het lijkt alsof iedere band op 
zoek is naar een goede toetsenist of hammondspeler. 
Wij kunnen in ieder geval gebruik maken van Johnny 
Henderson die ook met Kirk Fletcher en Mat Schofield 
speelt maar ook van Gabriël DelVecchio uit Valencia en 
Josh Phillips van Procol Harum als dat nodig is. De laat-
ste tour speelden we met Christian Madden, toetsenist 
van Liam Gallagher. Elk van deze toetsenisten gieten 
hun eigen sausje over onze nummers heen en dat is 
elke keer weer genieten en voor ons en het publiek 
telkens een verrassing.
Op die manier heb ik elke keer een andere sparring-
partner als het op soleren aankomt. Nu alles opeens 
weer loskomt is het best lastig om weer in het ritme te 
komen van voorheen, opeens hebben we weer een boel 
shows voor de boeg en daar moeten we vrij vlot op 
anticiperen. Voor onze shows in Engeland moeten we 
al onze apparatuur, gitaren, kabels tot plectrums aan 
toe registreren voor de oversteek. Dat komt allemaal 
bovenop de gewone voorbereidingen, we hebben een 
dik pak papier bij ons.”

groot avontuur 
Suzy zou het liefst elke dag op het podium staan, om al 
dansend met haar basgitaar het publiek te vermaken. 
Ongedurig schuift ze heen en weer op haar stoel.
Suzy: “Vanaf het moment dat we het podium op lopen 
houden we elkaar nauwlettend in de gaten, want voor 
je het weet gaat er iemand linksaf op het moment dat 
de ander rechtdoor wil. Een fantastische manier van 
muziek maken. Vergeet daarbij niet dat het publiek 
een groot aandeel heeft tijdens onze shows. De ener-
gie die wij terugkrijgen van het publiek stoppen we 
rechtstreeks in onze show. Muziek maken is delen, 
ontvangen, vieren van het leven en genieten van elkaar 
en de mensen om je heen.”
Simon: “Een Starlite Campbell show is altijd een verras-
sing, je weet nooit wat er te gebeuren staat. Led Zep-
pelin was een compleet andere band op het podium 
dan op de plaat, zo ver gaan wij niet maar onze show 
is wel degelijk anders. Soms loopt het volledig uit de 
hand maar we komen altijd weer terug bij het origineel.
Suzy: “We hopen dat we muziek mogen blijven schrijven, 
dat we mensen kunnen blijven ontmoeten om hen onze 
muziek te laten horen, onze liefde, overal ter wereld.  

Het is een groot avontuur, het is leven!”
 


